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A gente laboriosa do Minho traz
arreigada, nos escaninhos do
subconsciente, o grato e doce culto
das boas tradições; o que pais e
avós praticaram, filhos e netos,
conservadores da herança recebida,
através dos séculos, continuam a
praticar, como se seguissem, à
risca, as laudas dum testamento.

Desde o fundo da Idade Média se
celebram as festas do Natal, sempre
rodeadas de um halo de romântica
poesia, que consubstancia o
saudosismo de vinte séculos de
rememorações. O que constituía
uso para as gentes de «algum dia»,
não é esquecido pelos de agora,
nem o será pelos vindouros — a
tradição é lei.

A «ceia grande» celebra-se junto
à lareira, ao confortável calor das
labaredas ourejantes, tanto na casa
do pequeno, como na do rico lavra-
dor. Todos são iguais nessa noite

Noite de consoada...canhoto que arde
(De Manuel Boaventura em "Lapinhas de Natal")
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grandemente festiva, que rememora
o nascimento do Menino-Deus: o
amo senta à farta mesa, os moços e
moças, que labutam na lavoura, e não
vão ao longe, consoar com as famí-
lias; e aqueles que a não têm, com
mais justiça.

O repasto é farto: abunda o baca-
lhau cozido, com farelentas batatas,
ovos e tenros «tronchos» do «coivão»
da horta; o polvo guizado, que deu
alegre colorido de vinho tinto, ao
arroz, servido no alguidar-tortelho; os
«mexidos», arabescados com canela
da Índia; rabanadas a escorrer mel;
castanhas, nozes, figos...

E tudo isto tem, na Noite Santa,
um paladar diferente e requintado,
um sabor a manjar de nababos, uma
deliciosa sapidez de coisa sagrada
como se a Virgem de Nazaré, por su-
as santas mãos, houvesse preparado
o repasto!

Anda lá fora..(continua na pág. 4)

...o dezembro friul a peneirar a farinha
da neve, que atapeta os campos, se-
meia alvura nos caminhos e põe de
pendural, nos galhos despidos das
árvores transidas, artísticos pin-
gentes de cristal. Que importa? Ali,
no tépido aconchego da lareira não
se arreceia o frio: — um grande lume,
o lume sagrado, que aquentará, toda
a noite, as Almas Santas, que foram
da casa — arde no telho; é a tradi-
ção do «canhoto» — volumoso raízei-
ro, ou apodrido alcornoque — tradi-
ção que vem de muito longe, do prin-
cípio do mundo cristão.

A labareda enche de claridade a
ampla cozinha. Terminada a ceia,
assam-se as pinhas-mansas, abrem-
se e debulham-se; repartem-se os
pinhões para a jogatina. Começa o
folguedo; alastra a algazarra:

— Vamos ao rapa ! ... Rapa-rapão,
tira a mão.

— Rapa! Deixa! Tira !... e retira.
— Põe! Par e pernão é melhor...
— E a supitaina?
— E a somandaina?
Formam-se grupos: jogam o que

lhes apraz.
Ao canto da preguiceira, no lugar

mais aconchegado, a avózinha —
que ia para mais de dois «carros de
anos» — sorri aos traquinas e ensi-
na-os a jogar a «supitaina-soman-
daina», como se praticava «algum
dia», quando ela era menina... Põe
os olhos cansados no grande
raízeiro, a contemplar o vaivém das
lambras de azulada fímbria, num

constante bailado de saltarelo: que
bonito!

— Avózinha, quando era menina,
como nós, queimavam-se «canho-
tos», assim grandes?

— Assim grandes e maiores; no
tempo do meu avôzinho — no céu ele
esteja —foram precisos quatro ho-
mens p’ra pôr aqui um raízeiro de
pinheiro-manso, que pesava muitos
quintais, ardeu quinze dias a fio, e en-
cheu a fornalheira de borralha. E por
que era borralha santificada fizemos
a cozedura das meadas com ela; e fi-
caram lindas como prata. Ainda me
lembro: o avozinho sabia muitas e lin-
das histórias e contou a do canhoto...

A garotada deixou pinhões e rapa,
para se acercar da anciã:

— Conte avózinha: como foi?
E ela contou: «Jesus, o Menino

Jesus, nascera uma noite escura e
fria; e a neve branqueava o largo cam-
po de Belém. Quando os pastores
acudiram à desabrida cabana, a boa
Maria de Nazaré tiritava de frio, porque
o puído manto agasalhava o Divino Re-
cém-nascido, e o desconforto era
total. Condoído, um, de entre eles, cor-
reu a procurar latos socos e restalhos
de lenha e ateou consoladora fogueira,
que prestes alumiou e aqueceu o
mísero presépio...»

— E depois, avózinha?
Mas era a hora de servir o vinho-

quente, a querer fervilhar no
«borrêco».

— Meninos — ordenava a mãe —
vamos ao vinho-quente, que também
tem história, e muito linda.. A avó
depois conta. (continua na página 3)
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 Paróquia de Palmeira
 Intenções de Missas

3.ª F- 30: às 18h05  (na Capela
S. Torcato)): terço; às 18h30 por:

- Pelas almas  m.c. Associação
- Maria Fernandes Vale  m.c.

pessoas amigas
5.ª F - 01:  às 10h00  (na Igreja):
- Aniv. Manuel R.Miranda  m. pais
- Manuel Alves de Lima  m.c. viúva
Sábado – 03:  Às 18h15:  por:
- Ao S. C. Jesus (da 1.ª sexta-

feira)  m.c. Associação do mesmo
- António José S. Martins  m. pais
Domingo – 04:   Às 9h15  -
- Ao Santíssimo m.c. Confraria
Atenção:  precedida de Adoração,

às 8h15, e de Procissão

Servir altar 01/03/04 Janeiro
 Ano Novo - 01:   Acólitos: grupo
1 + 2 do 8.º ano ; Leitores:  Sara
Garrido, Paulo Henrique R. Martins
e ... Sábado - 03: acólitos:  grupo
2 + 2 do 8.º ano. Leitores: Sara
Patrícia Vale Faria, Lionel e Ângela
Domingo- 04:   Às 9h15:  Acólitos:
André e Sara Garrido; leitores:
Céu Afonso, António Sá e Licínia

Continuação da Página

de Palmeira
...Cabo Lima e voluntária

Jantar de Ano Novo
O jantar para as pessoas que se
inscreverem, será às 20h00, dia 9
Janeiro, no restaurante S. António.

Concerto Musical
no auditório de Palmeira

(Balalaicas Russas)
Dia 3 de Janeiro, sábado , às

Paróquia de Curvos
Intenções de Missas

2.ª F- 29: às 18h10:  terço;18h30,
missa por:

- 7.º dia por Abílio Vale  Nogueira
- José Rodrigues Fernandes,

Leonilde Neiva e Abel Cruz Fernan-
des  m.c. Goretti Fernandes

4.ª F- 31: às 16h30:  terço;16h45,
missa por:
    - 30.º dia por Laurentina Couto

- Aniv. António C. Martins m. viúva
- Aniv. Artur Silva  m.c. f. Carlos
- Aniv. Ana Fernandes Vasco

m.c. filho Salvador
5.ª F- 01: Às 8h30: por
- Avós (Jorge e Ana), primo

(Carlos) e mãe (Idalina) de Maria
Manuela Nogueira

- José Pereira da Silva e neta
(Maria Alice)  m.c. Dina Cardoso

Às 11h30 por:
- Idalina Lima Faria e Heitor Lima

Silva  m.c. Justina Faria Lima
- Pais (Manuel e Valentina) de

Palmira Lima
6.ª F- 02: às 18h10:  terço; 18h30

por:
- Ao Santíssimo  m.c. Dina Card.
- Ao C. Jesus  m.c. Associação
Sábado – 03:   Às 17h00   por:
- Aniv. José G. Ferreira m. C.

Almas   - Pelo Povo  m.c. pároco
Domingo – 04:  Às 8h00 por:
- Pelas Almas  m.c. Associação
- Às 10h30 por:
- Aniv. Armindo Almeida  m. Viúva
- Pais (Angelino e Maria) e genro

(António)  de Ana Maria Dias

1.º Aniversário do auditório
Completou-se no passado dia 22

de Dezembro um ano de acti-
vidades do Centro Paroquial, cuja

21h30. Entradas a 3 euros . Com-
pareça e veja este instrumento
musical (balalaica)  com um conjunto
de 20 concertistas russos.

Continuação da Última Página
Nas malgas brancas deitou mel e

açúcar, e verteu nelas o conteúdo do
púcaro, já em tremenhos de fervura;
e, sobre o vinho, uns poalhos de
canela, cujo aroma encheu a quadra.
Com aquele verdelho, tão docinho e
escorregadio — «que nem o vinho fino
lhe chegava» — poderia dar-se vida a
um morto — diziam os apreciadores,

A velhinha sorveu dois golos: achava-
o quente, em demasia. E os rapazes,
impacientes, queriam saber o resto.
O canhoto chisparroteava: — «Alguém
nos quer falar e não pode» — diziam.
Algum «conversado» das moças da
casa?

E ela, lentamente, foi dizendo como
aqueles bons pastorinhos de Belém
atearam as labaredas, naquela noite
maravilhosa, cheia de luz e de música
trazida pela revoada dos anjos, que
vieram adorar o Menino...

— E os anjinhos desceram à terra?
— Desceram, tocaram e dançaram,

ao redor do lume sagrado, que aquecia
o Deus-Menino, cantando —

Glória no céu, ao Senhor, e na terra
paz aos homens». E os pastores de
Belém, também cantavam: Nasceu o
Menino-Deus/ Com prazer e alegria/
Ficando resplendente/ Sua Mãe
Virgem Maria.
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inauguração foi a 22 Dezembro  2007.
De lá para cá, foram mais que mui-

tas as actividades que se desen-
rolaram no mesmo, com destaque
para o auditório.

Grupos da terra e fora da terra, con-
certos musicais, peças de teatro,
vários espectáculos pelo CICS, pela
catequese e pelos jovens etc. Isto,
no tocante apenas ao auditório,
verdadeiro ex-libris da freguesia.

Critiquem agora aqueles que defen-
diam a sua não necessidade. É que
se conhecem já pelas escolas de
Esposende, e não só, as qualidades
de desinibição dos adolescentes e
crianças de Palmeira. Fruto daquele
traquejo que têm vindo a ganhar, e
para o qual tem contribuído tambérm
o auditório paroquial.

Quanto às outras valências, o
Centro da Catequese a Casa Mor-
tuária, bem...nem sequer é preciso
falar, tão evidentes são a sua utili-
zação e conforto dos mesmos.

Servir altar 01/03/04 Janeiro
 Ano Novo - 01: Às 8h30: Leitores:
Celina, Armindo e Maria Afonso
- Às 11h30:   Acólitos:  Grupo 5 do
10.º ano + 2 do 8.º ano (catequista
Celina Cruz); Leitores:  Márcia
Barroso, Tiago F. Santos Silva e
Catarina Dias;
Sábado- 03: Às 17h00: acólitos:
grupo 6 do 10.º ano + 2 do 8.ºano da
Catequista Sílvia Sousa; Leitores:
Sónia Nogueira, Pedro Rui Faria
Figueiredo (10.º ano) e Ivone Rosa.
Domingo- 04:   Às 8h00:  leitores:
Isabel Figueiredo, Carlos Faria e
Emília Correia Dias; Às 10h30:
Voluntária...(Continua  na pág. Curvos)


