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O Natal chegou ao Museu pelas mãos dos 
meninos. Bonecas de cabelo arrepiado e 
vestidos coloridos, criadas pelos jovens 
da Turma 1 Unidade de Formação da 
Cáritas, decoram a árvore de Natal do 
espaço infantil, onde é contada a história 
do abeto que os anjos iluminaram, na 
Dinamarca, para que um peregrino de bom 
coração encontrasse o caminho de 
regresso a casa. 

É essa história da árvore de Natal, tal como 
Sophia de Mello Breyner a narrou, que serve 
de inspiração ao painel elaborado pelas 
crianças do Carrocel. Estes recriaram o 
percurso do Cavaleiro que, regressando de 
Belém, escapa ao urso, aos lobos e à neve e 
cumpre a sua promessa de celebrar a 
consoada com a família, graças à protecção 
dos anjos. É também em homenagem a 
essas estrelas que iluminaram a primeira de 
todas as árvores natalícias que a árvore 
exterior do jardim do serviço Educativo foi decorada com estrelas feitas a partir de materiais 
reciclados, que a professora Rosa Meireles ensinou a fazer e os nossos visitantes 
personalizaram. 

E como o Natal se quer feito de risos, foi também 
tempo de rir com as desventuras do lavrador Nicolau 
levadas à cena pelos alunos do Curso de Formação 
Pecuária do Profij, da Secundária Emiliano de 
Andrade, ensaiados pelo professor José Eduardo 
Menezes, que estrearam o palco do Serviço 
Educativo, no passado dia 17. O público, composto 
por quase meia centena seniores da freguesia das 
Fontinhas divertiu-se e prometeu voltar para 
continuar a visita ao Museu e apresentar, por sua 
vez, a peça de teatro criada pelo Grupo. 

Na horta, o Natal celebra-se plantando cebolas, 
depois de ouvir a história A cebola da Velha 
Avarenta, um outro conto de Sophia que fala da 

importância da generosidade.  

E como o Natal é, sobretudo, tempo de amigos, desejamos a todos festas felizes e que, como 
dizia Emanuel Félix, lindas, maravilhosas e impossíveis coisas de acontecer nos aconteçam. 


