
Caros Leitores:

Com a chegada do Inverno, o Natal foi comemorado com mais ou menos 
clamor em todas as salas, mas uma ideia ficou: o espírito de paz, 
confraternidade e alegria tão característico desta época deverá estender-se 
pelo Ano inteiro. 

A família e a humildade que caracterizam o nascimento do Menino são 
valores que se estão a perder numa sociedade consumista e individualista. 
Mais importante que a transmissão do sentido religioso desta época tem 
mais sentido transmitir às nossas crianças o valor da humildade, da 
cooperação, da entreajuda e da solidariedade.

Festejamos o Dia de Reis com todos os meninos do Jardim e do Primeiro 
Ciclo. A projecção do filme que a Junta de Freguesia nos permitiu assistir foi 
muita gira e deu-nos a vivência de uma manhã diferente. No final 
recebemos um chocolatinho que nos adoçou a boca e o coração. Também 
na nossa sala de aula festejamos este dia.

Mas, na nossa vida escolar também desenvolvemos outros temas 
relacionados com esta estação do ano: alimentação, tradições, o frio, a neve 
e animais de outros países. Para conhecimento deixamos umas fotografias 
de alguns trabalhos desenvolvidos. 

Na sequência do projecto “  Conhecer o Património da minha Freguesia      ” 
aqui vos deixamos uma súmula das recolhas que já fizemos e relativas à 
gastronomia, Natal e Dia de Reis do concelho de Mação:

Mexuda     de     Abóbora  

Ingredientes: 1Kg de abóbora; 2 colheres de sopa de farinha; 1 casca de 
limão; 1 pau de canela; azeite e sal q.b.

   Modo     de     preparação:   começa por se descascar a abóbora, cortar em cubos 
e levar a cozer. Põe-se a escorrer e guarda-se um pouco dessa água.

Tritura-se a abóbora, juntar a casca de limão, pau de canela e um fio de 
azeite e sal q.b.

Numa tigela colocar um pouco da água onde cozeu a abóbora e juntar as 2 
colheres de sopa de farinha. Juntar ao preparado anterior e levar ao lume 
até levantar fervura.

Por fim coloca-se num prato e polvilha-se com açúcar e canela. Bom apetite!

O     Natal     de     um     Avô:  

O avô do Rafael vai contar como passava a noite da Consoada.



-Nascido em 1946, corria o ano de 1952, com 6anos, um pouco mais velho 
que o meu neto, passava a Consoada à lareira com os meus pais e 
familiares, a comer as couves de azeite com aquilo que havia, pois o 
bacalhau era só para os ricos e as vidas pobres não o podiam comprar.

A tradição mais acentuada era os fritos com café de cevada. Recorda-me de 
ir à Missa, com uma lanterna de torcida de trapo e azeite para nos iluminar 
o caminho, porque naquela época não havia estradas.

Eu nasci e morava na aldeia de Caratão, o caminho eram só carreiros pelo 
meio dos pinheiros e tínhamos de andar 9km a pé para ir a Mação.

Antigamente o tempo era de pobreza e não havia prendas. Agora é um 
tempo mais rico e têm todas as comodidades e naquele tempo não existia 
nada.

O     Natal     da     minha     avó     :  

No Natal não se fazia árvore de Natal e só se fazia o presépio. Na noite de 
Natal costumávamos comer galo assado que ficava para o outro dia, 
filhoses, fatias douradas, arroz doce e sonhos.

Nesta altura não se falava do Pai Natal, só se falava do Menino Jesus. Nós 
pedíamos brinquedos (bonecas), mas não recebíamos nada. À única coisa 
que recebíamos eram rebuçados, chocolates e amendoins. Íamos sempre à 
Missa do Galo. 

Tradições     do     Dia     de     Reis:  

• Comer em jejum 7 bagos de romã! Não se deve deixar cair nenhum 
bago nem partir nenhum bico da coroa da romã!

• Colocar 3 caroços de romã dentro de uma carteira para que não lhe 
falte dinheiro o ano inteiro.

• Desmanchar a Árvore de Natal e guardar os adereços até ao ano 
seguinte.

• Cantar os Reis: uma das tradições existentes são os grupos que 
andam a cantar os Reis, ou seja, na noite do dia 5 de para o dia o dia 
6 Janeiro, andam grupos de pessoas a percorrer as ruas da minha 
terra, a cantar os Reis. Chegam à casa das pessoas e começam a 
tocar para lhes abrirem a porta. Ao abrir a porta o grupo espera que 
os mandem entrar para comer alguma coisa, ou que ponha de um 
cântaro que o grupo traz, alguma quantia em dinheiro. Após isso, o 
grupo volta a cantar para se despedir e vai embora em direcção da 
casa seguinte.



• Nalguns locais também é tradição com o dinheiro amealhado mandar 
rezar uma missa pelos falecidos e realizar um almoço convívio. 

Cantiga     dos     Reis     que     se     cantava     no     tempo     da     Avó     do     Ricardo:  

Ó minha rica senhora

Isso, isso, isso, isso

Ponha a mão à salgadeira

E traga de lá um chouriço

Ó minha rica senhora

Da saia amarela

Ponha a mão à salgadeira

E traga de lá uma morcela

Ó minha rica senhora

Eira, eira, eira, eira

Ponha a mão à salgadeira

E traga de lá uma farinheira.

Também do Afonso chegou-nos a seguinte versão:

Ó minha rica senhora

Não se esteja a demorar

Ou o chouriço é grosso

Ou a faca não quer cortar.

Sobem os reis às estrelas

Por cima dos malmequeres

Boa noite meus senhores

Até p’ro ano se Deus quiser.



Brincamos com “Neve”

No dia de Reis cumprimos a tradição



Comemoramos o dia da alimentação fazendo marmelada

Em conjunto com os Encarregados de Educação relembramos alguns dos 
valores essenciais presentes no Natal


