Cabeça Aldeia Natal é ainda mais
genuína e ecológica
Entre 7 de Dezembro e 1 de Janeiro, Cabeça, no concelho de Seia, volta a
ser “a aldeia de Natal mais típica e ecológica do país”.
O Natal é tão genuíno e puro como o ar que se respira na Serra da Estrela.
Nesta Festa de Montanha que conta este ano com a sua 7ª edição, o Pai
Natal não está convidado, pois tudo é feito de recursos naturais e com a
vontade e engenho das gentes da aldeia!
Há muito que os habitantes de Cabeça trabalham na mais peculiar e sustentável
aldeia de Natal. Tudo é feito com as mãos sábias dos cerca de 170 moradores
desta Aldeia de Montanha e com materiais da Natureza, como as giestas, as
videiras, os pinheiros, folhas de fetos, lã das ovelhas bordaleiras, canas de milho e
ainda outros materiais reciclados e que resultam das limpezas cirúrgicas das
florestas do Parque Natural da Serra da Estrela e terrenos vizinhos.
Todo o trabalho é feito pela comunidade, com o empenho de todas as
coletividades da aldeia, da Associação de Desenvolvimento Integrado da Rede
Aldeias de Montanha (ADIRAM) e do Município de Seia. Não há empresas
envolvidas, são apenas os habitantes que dão corpo e alma à decoração desta
festa natalícia. Tudo é feito para que esteja em harmonia com o verdadeiro
espírito natalício de comunhão, partilha e valorização de tradições como a missa
do Galo, a fogueira de Natal, a confeção de iguarias no forno comunitário, o
Mercado de Natal com produtos regionais.
O cenário é único: quem visita Cabeça nesta altura do ano pode vivenciar o
verdadeiro Natal das gentes mais genuínas da montanha. As portas de casa dos
habitantes estão abertas, o pequeno comércio tradicional, as tasquinhas e as ruas
são espaços em que a comunidade se funde com os visitantes. Mas é ao
entardecer que a magia acontece com milhares de luzes de tecnologia led a
iluminarem as ruelas e o casario típico em xisto de Cabeça (recorde-se que esta
foi a primeira aldeia led do país, um contributo real para eficiência energética e
promoção de economia de baixo carbono).
Como por estes dias a afluência de público à aldeia de Cabeça triplica e evitar a

acumulação de lixo nos contentores, os visitantes são incentivados a levarem os
desperdícios para depósitos em ecopontos urbanos. Da mesma forma, os
visitantes são incentivados a partilharem os automóveis e assim evitarem
congestionar a aldeia.

