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Presépio e painéis  
de patchwork

de Luísa Jordão e Fernanda Cruz

EXPOSIÇÃO



TECIDOS E CRIATIVIDADE  
NO NATAL MÁGICO

Desde os meus tempos de infância, 
tive uma paixão pelas artes e tenho 
sido voluntária na Academia dos 
Saberes, desde o início. Fui pioneira 
na pintura em porcelana, pintura em 
tecido e patchwork. 

Protagonizei a Exposição do mundo 
encantado das bonecas em tecido, no 
início deste ano, no Polo de Sacavém.

E, dando continuidade à sua paixão 
no mundo do tecido, decidi realizar 
a segunda exposição Tecidos e 
criatividade no Natal mágico, a 
qual se associa ao presépio como 
complemento da Arte.

— Fernanda Cruz

O PRESÉPIO – UMA PAIXÃO DE 
VIDA … UMA PROVA DE FÉ

Foi a partir dos meus seis anos que a 
paixão pelo Natal e pelos presépios, 
em particular, me tem acompanhado 
ao longo da minha vida. Desde 
os simples presépios, elaborados 
carinhosamente pela minha mãe, 
constituídos por uma pequena 
cabana de madeira com o Menino 
Jesus, a Virgem Maria, São José, 
as figuras míticas dos Reis Magos, 
e não esquecendo os animais que 
emanavam, com a sua respiração,  
a manutenção do ambiente 
acolhedor em redor do Menino, que 
o gosto por esta simbologia católica 
me tem acompanhado ao longo dos 
meus 72 anos.

Com o passar dos anos, esta paixão 
pela realização e conceção de 
presépios, cada vez mais elaborados 
e complexos na multiplicidade das 
várias figuras que ilustram toda 
a simbologia ligada ao presépio 
e a todo o ambiente envolvido, 
tem resultado, ano após ano, na 
realização de vários presépios em 
vários locais do país. Para mim, um 
presépio foi sempre e será sempre, 
uma forma de demonstração de fé 
e de tudo o que mais puro o Natal 
significa: o nascimento do Menino, 
nosso Deus salvador.

Este ano, a realização deste presépio 
na nossa Universidade Sénior, é a 
concretização de mais um sonho que 
visa demonstrar todo este gosto e 
devoção na construção de presépios, 
como forma de representação e de 
contemplação de tudo aquilo que 
o Natal representa e, ao mesmo 
tempo, dar um sinal de esperança 
no futuro a todos nós, alunos desta 
universidade, apesar dos tempos 
conturbados que atualmente todos 
nós enfrentamos.

As palavras sábias do Papa 
Francisco na sua carta apostólica 
Admirabile Signum, publicada a 1 de 
dezembro de 2019, que fala sobre 
o significado e o valor do presépio 
no Natal, refere “[...] o Presépio 
narra o amor de Deus, o Deus que 
Se fez menino para nos dizer quão 
próximo está de cada ser humano, 
independentemente da condição 
em que este se encontre” (AS, n. 10). 
Espero que este presépio possa, 
pois, contribuir para que a fé e a 
solidariedade ao próximo possam 
não ser meras palavras, mas que se 
possam refletir nos nossos atos do 
dia a dia.

— Maria Luísa Jordão
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Acesso condicionado às normas vigentes no quadro da pandemia de covid-19.


