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AGÊNCIAS FUNERÁRIAS
ABÍLIO GODINHO & CARMEN COSTA
Deseja a todos os clientes
um Bom Natal e um Feliz Ano Novo
Vila das Aves | S.Martinho do Campo | Moreira de Cónegos | tlm. 919 366 189

“Cozinhar não é serviço. Cozinhar é um
modo de amar os outros.” Mia Couto
Rua Dr. Manuel da Silva Mendes, 195
252 095 243
tabernado7@gmail.com

Deseja a todos os clientes e amigos um
Bom Natal e um Feliz Ano Novo
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Um Natal
de saudade em
Cabo-Verde
|||||

VALHO
TEXTO: EL
ELSSA CAR
CARV

Escrevo isto quando falta, exatamente,
um mês para o Natal e, cá dentro,
sinto que faltam cinco ou seis. Está
calor em Cabo Verde e o Natal querse com frio, pelo menos para mim.
São horas à lareira e são pantufas.
Aqui não há enfeites de Natal nas
ruas, ainda, e não há luzes coloridas
e árvores de Natal gigantes e músicas natalícias a tocar em loop a toda
a hora. Dizem-me que os enfeites vão
chegar às ruas com a chegada do
mês de dezembro mas eu preferia que
não chegassem, confesso.
Só conheci um Natal em toda a
vida e não queria mais nenhum, só
o de sempre. O dos teatros com os
primos, o das gargalhadas sonoras
até altas horas, o das batotas nos jogos de tabuleiro. Natal tem sabor a
canela e açúcar derretido, tem o cheiro das rabanadas da minha avó.
Nunca pedi mais nada porque o
Natal lá em casa sempre foi o melhor. Este ano passo-o por aqui. Não
há bacalhau, não há rabanadas, não
há árvore, não há família, não há
Natal. E se uns me dizem que cá a
tradição não é muito acentuada, outros falam-me de como se come peru
e leitão na ceia, de como quem tem
menos possibilidades opta pelo frango. As influências portuguesas estão
presentes também em tradições como
esta e a ceia é mais portuguesa consoante as raízes das famílias e a sua
proximidade a Portugal. As crianças

abrem os presentes à meia noite, contam-me. E há uns anos fazia-se um
jantar leve entre as 18h e as 19h e a
ceia era celebrada com pompa e circunstância pela meia noite.
Com dezembro chegam também
as músicas natalícias, garantem-me.
Luís Morais, um importante músico
caboverdiano, lançou, nos anos 60,
o álbum ‘Boas festas’ que acabou por
se tornar bandeira da época natalícia. Vai tocar na rádio sem parar, em
todo o lado. E Natal é família aqui,
também. Sem consumismo, sem exagero, sobretudo a família. Mas este

“

Só conheci um Natal
em toda a vida e
não queria mais
nenhum, só o de
sempre. O dos
teatros com os
primos, o das
gargalhadas sonoras
até altas horas, o
das batotas nos
jogos de tabuleiro”.

ano, a única coisa que os quatro
voluntários com quem vivo e eu queremos é fingir que não é Natal, que
não estamos tão longe. Que o Natal
pode ser quando quisermos e que,
por isso, não é agora. Não enquanto
houver calor, não enquanto não estivermos com as nossas pessoas, não
enquanto não houver açúcar derretido, o cheiro a canela e as rabanadas da minha avó. |||||
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O Natal no
Minho segundo
um texto de 1887
|||||

TEXTO: AMÉRICO LUÍS FERNANDES

Se há coisas que permanecem vivas
nas tradições de Natal da nossa região, outras vão desaparecendo aos
poucos. No livro “O Minho pitoresco”, de José Augusto Vieira, editado
em 1887, podemos conferir algumas
das tradições antigas e ver até que
ponto se mantêm. Diz o autor a certo
ponto: “que aroma resinoso deixam
na lareira as pinhas mansas e como
arde bem o tronco nodoso de oliveira que há-de conservar o lume, vestal
sagrada, até ao dia de ano bom. Nunca tão bem soube o prato clássico do
bacalhau com grelos ou olhos tenros
de couve, regado pelo azeite novo e
até aos menos gulosos causam indigestão as rabanadas, ou fatias abeberadas em vinho, e os pastelinhos de
abóbora, que são o enlevo das crianças. Jogam-se os pinhões a um canto
da larga mesa; o rapa de marfim, como um pequeno gnomo, gira vertiginosamente decidindo a contenda
entre o avô e os netos. (…) E ao voltar
da missa do galo, ao meter na cama
por esta noite gelada de dezembro, que
bem sabe o vinho quente com mel”.
Este texto escrito há mais de 130
anos lembra-nos as pinhas mansas,
os pinhões e o jogo do rapa que
ainda recordamos da infância. Mas
hoje, pinhas mansas não é fácil encontrar e os pinhões custam caríssimo, já descascados. E as crianças
saberá ainda o que é o rapa?

Nas lareiras antigas, pelos vistos,
queimava-se lentamente um tronco
de oliveira entre o Natal e o Ano
Novo, uma tradição que será comparável com a das grandes fogueiras
que em certas aldeias ainda hoje se
realiza e que deve estar relacionado
com antigos rituais do fogo.
O bacalhau já era clássico na ceia
da altura, mas, em alternativa aos
“olhos de couve” também entravam
os grelos na ementa. As rabanadas
referidas são as de vinho e os “pastelinhos” de abóbora… serão filhoses?
Há muito mais nas memórias que
temos e não vem descrito no livro,
como as rabanadas de leite e os
formigos. E o bacalhau frito com açúcar e a roupa velha do dia de Natal.
É interessante a referência ao vinho quente com mel. Parece ter caído no esquecimento mas pode ser
bom negócio reinventá-lo para depois da Missa do Galo ou para certos eventos noturnos ao ar livre que
por aí acontecem a cada passo. ||||||

União de
Freguesias
continua
a ‘Unir
Sorrisos’
Pelo 4.º ano consecutivo, a União
de Freguesias de Santo Tirso vai
realizar a campanha de Natal “Unir
Sorrisos” direcionada para a população mais carenciada. O Cubo
Solidário, no qual se procede à
recolha de brinquedos para crianças carenciadas, é a primeira a
sair para a rua e já a partir do dia
5 de dezembro todos poderão
contribuir para um Natal mais sorridente para estas pessoas.
A posterior distribuição dos
brinquedos pelos mais novos
acontece no período compreendido entre os dias 22 e 24 de
dezembro, realizando-se no dia
24 a Ceia de Natal que terá lugar
no antigo edifício da Junta de Freguesia de Santo Tirso.
Já em janeiro do próximo ano,
o auditório Eng. Eurico de Melo
acolhe um Encontro de Coros e
os Reis cantam-se no dia 8 no
edifício da Junta em Couto,
Santa Cristina. ||||||

O bacalhau já era clássico na
ceia da altura, mas, em alternativa aos “olhos de couve” também entravam os
grelos na ementa. As rabanadas referidas são as de vinho
e os “pastelinhos” de
abóbora… serão filhoses?

Tradição & Qualidade - Aberto até às 02h00 - 224 940 914 - Aves
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Desejos de Bom Natal e próspero Ano
Novo para todos os assinantes,
leitores, anunciantes e
colaboradores deste jornal
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Adega Regional de Quintão
Av. 4 de Abril de 1955 | C. C. Abril | Vila das Aves | Tel.Fax
252 875 188 | Telm. 917 036 149 |
espaço.garantido@gmail.com

Deseja a todos os clientes Bom
Natal e um Feliz Ano Novo

Deseja boas festas aos seus
clientes e amigos
LOJA: Rua Ponte da Pinguela, 134 . Aves . Tlf 252 872 127

Vila das Aves - Rua de Quintão, nº183 - Telefone 252 874 974

ARMAZÉM: Rua dos Alvarinhos . Lordelo . Tlm 939 531 890

Boutique do
Guloso

MARTINS, MOREIRA &
FERNANDES, LDA
○

○

○

○

Gabinete de Contabilidade
○ ○ ○ ○ ○
○
○
○
○
○
Largo da Tojela

○

○

○

Av. Com Silva Araújo, nº 24 Loja 2
Telf. 252 941 981 Fax 252 871 731
email: mmfcontab@zonmail.pt

○

○

CLÍNICA DENTÁRIA
D. NUNO ÁLVARES PEREIRA, LDA.
Rua Nuno Álvares Pereira - Vila das Aves
Tel./Fax 252872631 - Tlm 918 256 989
e-mail: clinicadentaria@iol.pt
AGENTE OFICIAL RELÓGIOS: ONE |

Festas Felizes!

rua silva araújo, nº 196
4795-120 vila das aves
telefone 252 942 218

ROCCO BAROCO |
TOMMY HILFIGER
MISS SIXTY |
ELETTA |
SILVE RADO
LORUS
PULSAR

Deseja a todos os Clientes e Amigos
Feliz Natal e Bom Ano Novo

rua honoré, nº 58
4795-073 vila das aves
telf. 252 820 920 - fax 252 820 929
geral@agenciavaldemar.pt

QUIOSQUE DE POLDRÃES
Mário José de Oliveira Pinto

Praceta das
Fontainhas,
Lj11, Lt2
Vila das Aves
Tlm. 915 867 570

clínica
médico-dentária
dr. josé filipe seixas

VISITE-NOS
De Segunda-feira a Sábado, das 07h às 18h;
Domingos das 08h às 13h

Deseja a todos os
clientes um Bom
Natal e um Feliz
Ano Novo

Largo Conde S. Bento, nº 719 - Vila das Aves
Tel. 252 873 206 Fax 252 081 108 Tlm. 916 509 756
email: joaonunopedrosa-11580p@adv.oa.pt

Deseja a todos os seus
clientes e amigos Boas Festas

Av. de Poldrães, nº 272
4796-006 Vila das Aves
Tels: 252 941 517
Telm. 919 669 759
e-mail: zedarampahotel@gmail.com

ZÉ DA RAMPA
HOTEL * *

TASCA P.M.
2014
(MERCADO)

BOM VINHO
E
PETISCOS

Rua António Martins Ribeiro, 21 - Apartado 102
4796-908 Aves - Telf. 252 941 191 / Fax 252 871 709
Tlm 968 519 417/8 - 967 012 581
E-mail: geral@azevedoefilhos.pt

Café Trovador
Deseja a todos os seus
estimados clientes
Bom Natal e um
Feliz Ano Novo
Av. 4 de Abril de 1955 - Vila das Aves

Zona Ind. Poldrães - Apartado 71
4796-908 Vila das Aves
Telf. 252 873 379 - Telm. 925 219 688
apligessa@sapo.pt

Joaquim Filipe
Machado Pereira
(Pardejo)
ISOLAMENTOS | HIPERMILIZAÇÕES | PINTURA

ortodontia
implantologia
radiologia digital
prótese fixa e removível

CONSTRUÇÃO CÍVIL | SERRALHARIA DE FERRO

Rua Mestre Escola, nº 90 - Vila das Aves
Telm. 916 660 019
E-mail: filipeconstrucoes@gmail.com

rua 25 abril, 247 r/c - 4795-023 aves
tel.: 252 941 621

ORTONEVES
ortopedias e dietéticas

Rua D. Afonso Henriques, nº 274, R/c - Vila das Aves
Telemóvel 930 505 193
pizzariahd.aves@gmail.com

Av. 4 de Abril de 1955, nº 179 - Tlm 918 844 113 - Telf. 252 942 784
e-mail: geral@ortoneves.com | www.ortoneves.pt
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VILA DAS AVES

CENTRO HOSPITALAR MÉDIO AVE

Junta local
promove
‘Aves em Natal’

Centro Hospitalar
lança campanha
de angariação
de dadores de sangue

ATIVIDADES NATALÍCIAS DA INICIATIVA DA
JUNTA DE FREGUESIA DE VILA DAS AVES
A Junta de Vila das Aves tem programado para a época natalícia a iniciativa “Aves em Natal”, à semelhança
do ocorrido no ano passado. Hoje, 1
de dezembro, pelas 21h30, o Grupo
Aviscena promove na Rotunda de S.
Miguel uma encenação de um episódio bíblico. No dia 9 de dezembro, à noite, a chegada do Pai Natal e
a abertura do Bosque Encantado terão lugar na Praceta das Fontainhas.
A atuação do Grupo Coral da Associação de Reformados de Vila das
Aves abrilhantará a sessão. No dia 10
funcionarão oficinas infantis durante
a tarde e haverá atuações de Ângela
Ferreira e do Grupo Coral Infantil/

Juvenil de Vila das Aves no período
da noite. No dia 11, pelas quinze
horas realiza-se uma Parada de Natal
e no dia 18 um presépio ao vivo estará patente nas ruas de Vila das Aves.
No dia 6 de Janeiro cantam-se os
no Reis no Bosque Encantado.
A Junta de Freguesia promove ainda um Concurso de Montras alusivas ao Natal, destinado ao comércio
local, com inscrições abertas até ao
próximo dia 7. Haverá prémios para
os melhores classificados. Por iniciativa da Junta em colaboração com a
Associação Comercial de Santo Tirso
foi este ano instalada iluminação de
Natal em algumas ruas da freguesia. |||||

DOAÇÃO DE SANGUE DECORRE NO HOSPITAL DE
SANTO TIRSO NO DIA 3 E EM VILA
NOVA DE FAMALICÃO NOS DIAS
10 E 17 DESTE MÊS DE DEZEMBRO
O Centro Hospitalar do Médio Ave
vai lançar uma campanha de angariação de dadores de sangue no mês
de dezembro, sob o lema “Um presente que salva vidas”. Para além do
principal objetivo que é a anga-riação
de sangue, outro dos desígnios é de
sensibilizar as populações dos concelhos da Trofa, Santo Tirso e Vila
Nova de Famalicão para a necessidade de doarem sangue no hospital
da sua área de residência, ajudando
assim a fazer face às necessidades

de sangue existentes.
A campanha contempla três momentos para angariação de dadores:
dia 3 de dezembro na unidade de
Santo Tirso e dias 10 e 17 de dezembro na unidade de Famalicão,
sempre entre as 9h e as 13h e entre
as 14h e as 16h.
Procurando estabelecer uma relação com a época festiva que se aproxima e apelando ao espírito de altruísmo e solidariedade próprios da
quadra natalícia, o CHMA relembra
que, para muita gente, sangue é o
melhor presente que podem receber
neste Natal.
Esta campanha pretende também
valorizar o ato de doar sangue, um
gesto simples mas de grande importância. É simples e não custa nada, mas
para quem recebe a unidade de sangue colhida, pode significar muito!
As Câmaras Municipais de Santo
Tirso, Trofa e Vila Nova de Famalicão
associaram-se, enquanto parceiros estratégicos na implementação e divulgação da campanha.
Serão afixados e distribuídos cartazes e folhetos informativos, alusivos à campanha, com informações
úteis e esclarecimentos sobre a doação de sangue. Para mais informações contactar o Centro Hospitalar
do Médio Ave através dos números
252 300 800 ou 252 830 700. |||||

Desejamos a todos os clientes e amigos Boas Festas
Luís Pinho
918 685 088
José Pacheco
916 043 879
Rua da Ponte Nova, 807 4795-100 Aves
Tlf: 252 871 125 Fax: 252 942 548

VOTOS DE BOAS FESTAS PARA OS
ESTIMADOS CLIENTES
Av. Conde Vizela, 106
Vila das Aves

Telef. 252 875 079

Avenida da Indústria Têxtil, nº 517 | 4795-548 S.Tomé de Negrelos
Telefone 252 872 076 / 252 8720 501 / 937 622 078 | email: geral@coelhoelobao.pt

Av. Conde Vizela, nº 6 * 4795-004 Aves | tel/fax: 252 941 276 | mail: geral@sempreon.pt
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O Natal à mesa
||||||

VALHAS *
TEXTO: ANA CAR
CARV

O Natal está à porta!
No dia 24 de dezembro, as famílias portuguesas reúnem-se à
volta da mesa de jantar para a consoada. Segundo o dicionário Houaiss da língua portuguesa, consoada é uma “leve refeição nocturna,
sem carne, que se toma em dia de
jejum” ou “ceia familiar da noite de
Natal”. Poucos saberão que, de
acordo com a tradição católica, a
véspera de Natal é dia de jejum e
só após a ‘missa do Galo’ a família
procura ‘consolo’ à mesa. Não há
tradição mais portuguesa do que o
bacalhau cozido com batatas, ovo e
couve penca, regado com o melhor
azeite novo, na noite de consoada.
É provavelmente o modo mais saudável de ingerir o ‘fiel amigo’. Mas
há regiões do país em que o costume é diferente: por exemplo, na
região entre Minho e Douro dizse que ‘se não houver polvo a consoada não tem o mesmo sabor’.
Vindos de vários cantos do país
e mesmo do mundo, os familiares
recordam também, na consoada, os
sabores da infância e da tradição de
algumas iguarias postas numa mesa
pródiga de sobremesas que arregalam os olhos: rabanadas, filhoses,
fritas de abóbora, velhozes, broinhas,
aletria, arroz doce, mexidos, formigos, azevias, sonhos, coscorões...
sem esquecer o bolo-rei, de tradição originária de França, que os
adultos gostam de acompanhar
com um cálice de vinho do Porto.
No dia seguinte, na mesa de
almoço de Natal onde não faltam
os frutos secos e cristalizados, já se
come carne: peru recheado, leitão
assado, cabrito ou galo capão, devidamente guarnecidos com batata
assada e salada ou esparregado.
A mesa das sobremesas mantémse, mas recomenda-se acrescentar
frutas frescas que desenjoam e ajudam a digestão. O desconforto digestivo pode acontecer nestas ocasi-

ões de maior ingestão alimentar. Um
chá ou uma infusão quente tomado
após a refeição ajudarão, nesse caso, a melhorar a digestão e a eliminar a sensação de enfartamento.
Os dias de festa devem ser vistos como um parêntesis na rotina
que deve ser desfrutado. Contudo,
se não quiser ganhar peso, uma
vez concluído o período excecional,
convém retomar o mais cedo possível o ritmo das refeições normais.
A partir do dia 26 resista a comer o que sobrou, em especial as
sobremesas. Congele os restos porque corre o risco de prolongar demasiado os excessos gastronómicos. Sobretudo resista às guloseimas do Natal e volte à sopa, à fruta, às saladas e aos legumes. Beba
mais água e retome a prática da
actividade física. A contenção só vai
durar uma semana. No dia de Ano
Novo a festa está de volta. Boas
festas! ||||| * NUTRICIONISTA (comerbema
teaos100.blogspot.com)

Não há tradição mais
portuguesa do que o
bacalhau cozido com
batatas, ovo e couve
penca, regado com o
melhor azeite novo,
na noite de consoada.

SANTO TIRSO | EXPOSIÇÃO DE PRESÉPIOS

Artesãos portugueses revelam
presépios em Santo Tirso
Está patente no átrio da Câmara Municipal de santo Tirso a XI edição da
Exposição Internacional de Presépios
de Santo Tirso. Trata-se de mais uma
meritória iniciativa da Confraria do
Caco, que foi aberta ao público no
passado dia 25 de novembro, tendo
também decorrido os dias 25 e 27,
no mesmo espaço, a Feira dos Presépios, estando patentes bancas de
artesãos de diversas regiões do país
que apresentaram presépios de materiais e inspiração muito diversos.
A exposição é, desta vez, dedicada
às regiões de Portugal e que apresenta cerca de 200 peças únicas de
alguns dos maiores artesãos portu-

gueses de Portugal continental e Ilhas
Adjacentes. Em paralelo, está patente
uma pequena exposição de livros
sobre o tema dos presépios e também uma curiosa e valiosa exposição de telegramas especiais com
mensagens de Natal trocadas entre
militares e suas famílias no decurso
da Guerra do Ultramar.
Na cerimónia de inauguração, que
teve a presença de inúmeros con-frades “do caco” com a sua indumentária própria, o artesão e dinamizador
da Confraria Delfim Manuel deu conta da sua esperança de a Confraria
do Caco continuar a levar a cabo
este tipo de eventos, tentando ir mais

longe no entendimento com a Câmara Municipal para organizar uma
exposição e uma feira muito melhores do que as organizadas este ano,
concretizando ideias já lançadas em
anos anteriores. Joaquim Couto, presidente da Câmara Municipal, assinalou a divulgação que a Feira e a
Exposição de Presépios fazem de Santo Tirso, respondendo ao repto de
Delfim Manuel de forma não muito
assertiva com um “vamos lá a ver se,
para o ano…”
A exposição está aberta todos os
dias, incluindo domingos e feriados,
encerrando apenas nos dias 24, 25
e 31 de dezembro. ||||| LAF

Terapias Alternativas e Complementares
* Reiki Essencial / Reiki Angélico
* Terapia Multidimensional
* Tarô Terapêutico
* Massagem de Som com Taças Tibetanas
* Massagem de Relaxamento
* Tui Na - Terapia Manual Chinesa
* Acupunctura
Tel. 252 053 968 | Tlm 915 452 760 | Praceta das Fontainhas | bloco 1 | loja C | Aves
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COLECIONISMO | PRESÉPIOS

A arte de colecionar
presépios de
todo o mundo
|||||

TEXTO: EMÍLIA DE JESUS FERNANDES

»»
A frequência de exposições e mostras
artesanais que decorrem por todo o país,
abre-nos a pouco e
pouco a curiosidade e
o conhecimento de
artesãos nacionais que
trabalham os materiais mais diferenciados
e foi assim que conheci
Vitor Lopes das Caldas
da Rainha, seguindo a
sua própria evolução
(e que evolução!) que
não podemos deixar
de admirar e de valorizar, procurando adquirir peças cada vez mais
recentes e representativas como é aqui o caso.

Esta travessa com a figura natalícia é um trabalho artesanal já mais
refinado, de um artesão
da nossa região, chamado Fernando Jorge (Bairro); a empatia que, entretanto, se cria com os autores, como é aqui o caso,
começa também a motivar-nos e é natural que
entremos numa fase de
procurar obter peças
cada vez mais representativas da sua arte.

»»
Esta é já uma peça de
mais qualidade estética, de barro pintado, da autoria de
Teresa Carepo (Lisboa), artesã que comecei a conhecer em
Exposições de artesanato, o que revela já
uma fase de pesquisa
e de atenção a
artesãos nacionais de
real valor.

todos os
Deseja a igos um
am
clientes e tal e um
Bom Na Novo
Feliz Ano

avenida de poldrães, 350 - vila das aves | tel. 252 941 021 | telm. 91 920 20 70 | email: mario.valdemar@gmail.com
gps: 41.362971. -8.398822

Esta peça foi-me oferecida
pela minha filha Inês
aquando de uma visita de
estudo a Barcelos; é da autoria dos irmãos Baraça.

»»

»»

Presépio em barro cozido de
Maria Eduarda, Filho
(Porto) que possuo há 45 anos.

»»

Os presépios são uma expressão
da arte religiosa no seu lado mais
terno e familiar. Paixão de muitos
colecionadores é para mim uma pequena descoberta que terá começado em ambiente de trabalho como
educadora que, por alturas de Natal se tornava uma atividade excelente que mobilizava toda a comunidade escolar reforçando os laços
familiares já que, as próprias famílias, estavam arreigadas à colocação
do presépio e às demais tradições.
A minha particular paixão por
colecionar presépios começou por
uma primeira oferta, à qual se seguiram outras e outras de pessoas
de família, marido, filhos e pessoas

mais chegadas como foi o caso dos
mais antigos que possuo e que, não
sendo de particular qualidade, são
estimáveis e documentam o início
da minha coleção.
E, como hoje, estamos numa aldeia global que percorremos através de viagens ou virtualmente através da net, também é natural que
desejemos ter em nossa casa, preciosidades de artesãos estrangeiros que,
à medida que as vamos adquirindo, são representações da aculturação da religião cristã a povos e civiliza-ções, africanas, asiáticas, americanas, índias e europeias. Numa próxima ocasião, falaremos de presépios
de outras latitudes onde, o Natal
de Jesus, se cumpre como afirmação
de Fé e de inspiração artística. ||||||
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A direção da Associação Humanitáris dos Bombeiros
Voluntários de Vila das Aves deseja a todos
Festas Felizes e um Próspero Ano Novo.

Deseja Boas Festas a todos os seus clientes e amigos
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