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Querido Pai Natal: 
Escrevo-te para pedir uns presentinhos, para 
os meninos do meu grupinho de bicicletas, 
Era para te ter escrito há mais tempo, mas 
sabes como é: uma pessoa vai brincar p`ro 
monte e atrasa tudo 
  
Então hoje é que foi Pai Natal: havias de 
ter visto para onde o chefinho nos levou, 
parecíamos os sete anões: Chiquinho, 
Hélderzinho, Futrezinho, Cesarzinho, 
Bruninho, Tó Zezinho e Euinho, atrás do 
branco-de-neve o chefinho Lipinho, pela 
floresta com as burras às costa, por um 
carreiro estreito cheio de silvas e sem saída. 
Aquilo é que foi divertido, chegamos ao fim 
todos arranhados  
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Depois o menino Bruninho veio pelo monte 
abaixo com a pata de trás da sua burrita 
levantada até aterrar à nossa beira e anunciar 
a boa (velha) nova ao grupinho de que o 
Chiquinho é um malandro, como se nós não 
soubéssemos, dizendo que só aterrou no 
caminho por causa do Chiquinho estar à 
frente dele só a dez metros de distância. 
Malandro 
  
Depois foi a burrita do Futrezinho a armar-
se em mula ao descer por um caminho, ía com 
tanta força que ao chegar a uma curva não 
conseguiu fincar as patas no chão e foi 
sempre em frente até estacionar no meio do 
mato, mas antes fomos para o monte da Snra 
da Guia em Belinho satisfazer os apetites 
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descideiros da mula do Hélderzinho, porque 
ela podia ficar melindrada se não houvesse 
uma descida depois de tanto subir, mesmo 
assim ainda lhe espetou um coice numa perna, 
de alegria, quando o Helderzinho começou a  
descer até à Sra 
Tivemos foi de adiar a visita à Sra da 
imagem para outro dia e voltamos para trás 
com a sela da burra do Chiquinho partida. 
As fotos quando estávamos a desandar: 
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Pronto, pronto, Pai Natal tem calma, não 
te irrites, eu faço já a lista dos presentes 
para os meninos que se portaram bem durante 
a ano e também para os que se portaram 
menos bem e como tens muito que fazer e 
estás cheio de pressa, vou ajudar-te a escolher 
os prendas para tu não perderes tempo, tá 
bem Pai Natal? Eu vou sublinhar os nomes 
para tu não te enganares:  
- Gostava muito que oferecesses ao FilipinhoFilipinhoFilipinhoFilipinho, 
aquele menino de bigode que é o chefe, um 
mecânico, para arranjar as três bicicletas que 
ele volta e meia escangalha quando vai p`ro 
monte e, às vezes nem a bicicletinha amarela 
que tem arrumada num canto da garagem 
escapa ao escangalhanço. 
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 Se os mecânicos estiverem esgotados lá na 
tua oficina, pode ser uma mecânica que ele vai 
gostar à mesma 
 
- Ao menino ChiquinhoChiquinhoChiquinhoChiquinho, uma campainha para 
a bicicleta dele, a ver deixa de tocar à 
campainha da minha casa quando 
regressamos dos treinos, eu sei que não faz 
por mal, porque ele é viciado em tocar às 
campainhas, o pior é a minha patroa que diz 
que sou eu para a irritar e castiga-me; ainda 
há pouco tempo, o Chiquinho tocou à 
campainha da minha porta e fugiu comó 
costume, fiquei a pão e água durante uma 
semana e sem poder tocar na xixa  
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- Ao ManelinhoManelinhoManelinhoManelinho, ía sugerir-te que lhe desses 
um quadro de bicicleta fabricado na Ucrânia 
ou no Brasil, porque ele gosta muito de 
montar esses quadros, mas lembrei-me que 
ainda à pouco tempo lhe deram um quadro 
novo, por isso oferece-lhe um kit escolar, com 
lápis, borracha e papel para ele treinar a 
desenhar plantas de casas para quando entrar 
para a ordem dos engenheiros  
 
- Ao TininhoTininhoTininhoTininho, como está com overtrainning  e 
precisa de descansar e como gosta muito de 
viajar, dá-lhe um aviãozinho ou então como tu 
andas por todo o lado, leva-o contigo no trenó 
a dar uma volta e olha que ele até te pode 
ajudar, segurando nas renas enquanto vais 
entregar as prendas.  
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Olha que é uma boa ideia  
 
- Ao    Paulinho PinhoPaulinho PinhoPaulinho PinhoPaulinho Pinho, desde que não lhe 
ofereças um daqueles kits com várias coisas de 
marcas diferentes tudo bem, podes dar-lhe um 
presente qualquer, tem é de ser da mesma 
marca para ele não se desorientar, porque 
senão Pai Natal, se tiveres uma avaria, 
como por ex: o trenó fugir de lado e fores à 
oficina dele alinhar a direcção ou calibrar 
uma rena, tens primeiro que pegar nele na tua 
carrocinha e dares umas voltinhas em redor da 
oficina dele até ficar bem atestado de ar, só 
assim é que ele se orienta.  
Não te esqueças Pai Natal? Da mesma 
marca 
   



 

9 
 

- Ao Milinho PinhoMilinho PinhoMilinho PinhoMilinho Pinho, oferece-lhe um capacete, 
porque o que ele tinha, uma vez num 
treininho de domingo, deixou-o cair e partiu-se 
todo e por causa disso teve de descer o monte 
na avalanche ao sarrabulho em Ponte de 
Lima com a cabeça ao léu.  
Vá lá Pai Natal, dá-lhe um capacete 
 
- Ao MotinhaMotinhaMotinhaMotinha, ai, este menino é tão 
malandro, tão malandro, passa o tempo todo 
a fazer picardias aos meninos do grupo, até 
custa a crer que tenha sido o diretor e 
vencedor da maior maratona que alguma vez 
se realizou em Fão. A este menino, dá-lhe um 
quadro com a fotografia do sócio que 
organizou a maratona e um rolo de fita azul 
celeste e obriga-o a fazer os lacinhos para pôr 
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nos embrulhos das prendas aos coleguinhas 
dele e se não for abusar da tua paciência Pai 
Natal, dá-lhe também um assobio que o dele, 
deve estar gasto porque há muito tempo que 
não se ouve 
 
- Ao menino  AdélioAdélioAdélioAdélio, que gosta que lhes 
chamem espanhol, e, como passa os dias com 
a cabeça no ar, podes dar-lhe uma carrocinha 
igual à tua para brincar ao Pai Natal lá 
em cima, mas tem de ter joystiks, porque 
senão ele torce o pescoço às renas pensando 
que é o joystik das gruas onde trabalha lá na 
terra da tia Merkel e agora imagina o que 
ele torceria se tu lhe desses um trenózinho com 
renos – existe renos, não existe Pai Natal? 
-, em vez de renas 
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Carroça com joystiks não te esqueças 
 
- Ao    MilinhoMilinhoMilinhoMilinho, oh Pai Natal, este menino 
não sei se merece prenda, porque ele troca 
muitas vezes a sua bicicletinha por uma 
espingarda para ir matar os animaizinhos 
indefesos que andam pelo chão e pelo ar e 
aviso-te já para teres muito cuidado quando 
vieres para estes lados entregar os presentes 
porque se ele vê as chifrudas que puxam a tua 
carroça dá-lhe uma chumbada. O melhor é 
telefonares primeiro, que nós tomamos conta 
dele: prendendo-o na barraca do cão que é 
para aprender  
A este menino Pai Natal dá-lhe uma fisga 
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- Ao BertinhoBertinhoBertinhoBertinho, é fácil, todos os meninos da 
turma admiram este coleguinha, por andar de 
bicicleta com os travões avariados, pois só 
travam a subir e a descer não travam nada, 
nadinha, não sei como ele consegue andar de 
bicicleta com os travões estragados, por causa 
dessa coragem o grupo até dicidiu atribuir-lhe 
o troféu: “utonedesantiago2011” 
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ah, e também precisa de pneus novos porque 
os que tem na sua scottinha, já tem mais de 
quinze dias.  
Pai Natal: travões e pneus p`ro menino 
Bertinho  
  
- Ao menino HélderHélderHélderHélderzinhozinhozinhozinho, vais dar-lhe uns 
calções novos, porque uma vez fomos p`ro 
monte brincar e ele tinha uma portinhola 
atrás dos calções aberta; a dobradiça devia 
estar estragada e como sabes, é perigoso 
deixar a portinhola de trás aberta, porque 
pode entrar por lá mosquitos, constipações e 
outras coisas vivas.  
Podes dar-lhe também um reboque, que ele vai 
gostar 
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- Ao IvinhoIvinhoIvinhoIvinho, oferece-lhe um chocalho igual 
aqueles das ovelhinhas do presépio, ele é bom 
menino, mas é um bocado traquinas, às vezes 
foge do nosso grupinho e anda uns dias sem 
sabermos por onde vadia e como sentimos a 
falta dele, com o chocalho pendurado na sua 
burrinha sabíamos por onde andava 
- Ao    FutrezinhoFutrezinhoFutrezinhoFutrezinho, este menino, também 
precisava de um capacete, porque o que tem, 
mudou de pele há pouco tempo e não há 
maneira da pele nova crescer, mas como já 
tens um presente de capacete…Olha: dá-lhe 
em prenda sem curvas… Podes oferecer-lhe 
uma pista em linha para ele brincar com a 
bicicleta porque a burrita  às vezes, como eu 
já te contei à bocado, arma-se em mula e não 
faz as curvas como deve ser e leva o Futrinho 
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p`ro mato e depois é uma chatice para sir de 
lá 
Uma prenda que ele também ia adorar Pai 
Natal, era um quadro do estrunfe de Ponte 
de Lima a engolir uma pistola…claro! uma 
pistola de brincar 
Se puderes dá-lhe as duas prendas que ele 
merece  
 
- Ao  Paulinho FernandesPaulinho FernandesPaulinho FernandesPaulinho Fernandes, se estás a pensar 
dar-lhe uma bicicleta, muda de ideias Pai 
Natal, dá antes a outro  menino porque ele 
já tem uma muito esquisita, e, até custa a 
crer como este menino tão metrosexual, se 
apaixonou por uma bicicleta tão feia; é 
fanada à frente; tem um pé descomunal, calça 
vinte e nove, é uma grande cavalona que gosta 
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de andar depressa, tão depressa que às vezes 
desaparece durante muitos dias 
Olha: dá ao menino Paulinho uma pista mas 
com muitas subidas e curvas p`ra ele brincar 
às voltas com a cavalona e com a outra nova 
de pixe   
 
- Ao NelsinhoNelsinhoNelsinhoNelsinho, é fácil: todos nós gostávamos 
muito que lhe oferecesses uma boneca 
insufla…desculpa Pai Natal, enganei-me, 
uma luva por causa dos calos da mão dir… 
ai a minha cabeça, tornei-me a enganar, o 
que nós queríamos dizer era para lhe dares de 
presente um c/kms, porque alguém gamou o 
dele e agora anda um bocado destrambelhado, 
mas do presente que ele gostava mesmo era de 
uma boneca insu…- bolas, outra vez o 
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mesmo engano -, um tapete rolante, igual 
aquele do Futre da televisão, porque está a 
ficar muito magro e precisa de ganhar uns 
quilinhos  
É melhor tomares já nota Pai Natal senão 
ainda te enganas como eu: um c/kms, um 
tapete rolante e uma bone… - ai,ai,     
    
- O RuizinhoRuizinhoRuizinhoRuizinho, tem brincado pouco connosco, 
mas quando brinca, brinca muito bem e 
embora seja muito refilão é um bô menino e 
merece também um presente…,ah, já sei: dá-
lhe um monte de qualquer coisa, pode ser de 
pedras, terra, de…não!!! disso, 
não…porque uma vez o Milinho meteu-se 
com a Mondraker num monte desses e 
durante muito tempo andou com essa 
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fragância entrenhada no corpo e um guindas-
te, para o pôr em cima dos montes, para ele 
brincar às descidas com a sua Intensezinha, 
que não gosta das subidas  
 
- Ao CarlinhosCarlinhosCarlinhosCarlinhos, oh Pai Natal, o Carlinhos 
está tão longe de nós, na terra do tio 
Sarkozy, aquele que é mordomo da tia 
Merkel, a dona do terreno onde trabalha o 
Adélio...sim…o espanhol...já te recordas? 
pois bem: este menino merece um bom presente, 
este fica ao teu critério, se não tiveres nada de 
jeito aí na Lapónia, podes ir à feira da 
Estela que é uma local onde o Carlinhos 
gosta muito de ir comprar coisas, uma vez até 
fugiu de nós durante uma corrida de bicicletas 
para ir a essa feira  
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- Ao RaulinhoRaulinhoRaulinhoRaulinho, como ele brinca pouco com o 
grupinho e é um rapaz engraçado, dá-lhe uma 
espátula para virar frangos de churrasco que 
tu vais ver que ele vai gostar 
 
- Ao PedrinhoPedrinhoPedrinhoPedrinho, a este menino não sei o que te 
diga, ele desenhou um belo grafitty numa 
perna aqui há uns tempos quando fomos 
brincar para o monte de Belinho e desde 
então nunca mais apareceu, mesmo assim dá-
lhe também um presentinho, não lhe dês é um 
megafone porque ele fala muito  
 
- O    CesarzinhoCesarzinhoCesarzinhoCesarzinho, é um menino que tem um 
probleminha parecido com o do 
Bertinho…sim...tá bem Pai Natal: ele é 
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um bocado tolo e fecha mal a gaveta do 
armário e, quando afouta! os cães começam a 
ladrar, mas não é isso… é que os travões 
dele também não funcionam! quando entra 
numa rotunda de pixe não consegue travar; 
trocou a bicicletinha mgo por outra muito 
bonita, aquilo é que é uma máquina, coisa 
fina, nisso teve bom gosto, mas continua com 
o mesmo problema de travões da mgo, não 
trava nas rotundas  
Não te esqueças: travões também para o 
Cesarinho e se precisares de produto  p`ra ti 
e p`ras renas andarem mais depressa, ele 
arranja-te Cola Cao do bom 
 
- Ao BruninhoBruninhoBruninhoBruninho, Pai Natal, vais dar-lhe 
uma boa prenda, porque está sempre a 
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desenrascar os meninos do grupo e também um 
mapa com boa cartografia que é para ele 
encontrar novos carreiros, parecidos com 
aqueles em que nós nos divertimos muito a 
dar pinotes no ar. 
 Dá-lhe também uma camisola com muitos 
bolsos para ele ficar com mais espaço para os 
depósitos da água e a oficina da bicicleta  
 
- Ao Toninho JosToninho JosToninho JosToninho Joséééé, também tens que lhe dar 
uma prenda boa Pai Natal, porque tal como 
o Bruninho já desenrascou muitas vezes os 
meninos enrascado com furos. Eu sei o que ele 
quer: quer um par de rodas novas, com pneus 
sem camãra-de-ar, mas…pensando melhor, 
não, porque senão deixa de levar camãras-de-
ar para os outros meninos. 
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Dá-lhe antes um saco de ração daqueles 
parecidos com chocopics do pequeno almoço 
para dar aos galos até ficarem bonitos e 
saborosos, que é para depois o 
Motinha….Ups!!!… Já meti o pé na 
orgola...desculpa Toninho quase ia deitar 
tudo a perder  
Pai Natal: a este menino dá-lhe um bom 
presente, porque apesar de tudo, tem sido o 
menino mais regular de todos 
 
- Ao FlavinhoFlavinhoFlavinhoFlavinho, que pena este menino ter 
deixado de brincar connosco, imagina só Pai 
Natal: trocou a bicicletinha BH por uma 
espingarda igual à do Milinho p`ra fazer as 
mesmas coisas malvadas. Mete dó ver aquela 
BH tristinha arrumada a um canto, cheia de 
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teias de aranha. Sabemos que no fundo 
continua a gostar de nós por isso ainda temos 
esperança que volte a brincar connosco, por 
isso dá-lhe uma prenda Pai Natal, porque 
mesmo assim continua a colaborar connosco   
 
- Ao VirgílioVirgílioVirgílioVirgílio, dá-lhe uma palete de pedras, 
que ele adora e chora por mais, pedras para 
ele é como atingir o clímax.  
Não te esqueças: edras p`ro Virgilio  
 
- Ao Paulinho MirandaPaulinho MirandaPaulinho MirandaPaulinho Miranda, também conhecido 
por Lance, apesar da visita relâmpago que 
nos fez, também merece uma prenda  
 
Tem calma Pai Natal, eu sei que sou chato 
e tens mais que fazer, estou quase a terminar:  
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A nossa turminha quer que dês muitas 
prendinhas aos nossos amigos que andaram a 
brincar ao pedal connosco em algum momento 
do ano  
 
- Aos XXXX----paresparesparespares, por termos partilhado 
algumas aventuras e convivido com eles ao 
longo do ano. São uma grande equipa  
Dá-lhes sacões com muitos êxitos para o 
futuro e muitas saudações nossas 
 
- Aos GabarolasGabarolasGabarolasGabarolas, este grupo, nossos vizinhos,  
com um life style muito próprio.  
Dá-lhe um presente para eles se gabarem 
disso    
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-Ao Joâozinho DurãesJoâozinho DurãesJoâozinho DurãesJoâozinho Durães,,,, que começou o ano 
tal como nós a roer o Marão, dá-lhes força 
nas canelas para roer o próximo Marão no 
dia 8   
    
Ao Nuno PeixotoNuno PeixotoNuno PeixotoNuno Peixoto, grande amigo, um saco 
de saudações dos ddr`s  
 
- Ao Ricardo SantosRicardo SantosRicardo SantosRicardo Santos, dá-lhe muitos êxitos e 
boa sorte na nova equipa 
 
- Ao Ruben NunesRuben NunesRuben NunesRuben Nunes, a mesma coisa e 
também a renovação do titulo de campeão 
para o próximo ano 
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- Ao Raul AbreuRaul AbreuRaul AbreuRaul Abreu, Leandro SampaioLeandro SampaioLeandro SampaioLeandro Sampaio, João João João João 
ZãoZãoZãoZão, que partilharam connosco mais uma 
aventura a Fátima dá-lhes abraço a todos 
 
- Ao VirgilioVirgilioVirgilioVirgilio (Fonte Boa), AlvaroAlvaroAlvaroAlvaro 
(Sargaceira), Rui LimaRui LimaRui LimaRui Lima (BES), EuricoEuricoEuricoEurico 
(Gemeses) e LimaLimaLimaLima (Marroco) e FernandoFernandoFernandoFernando 
(Ramos), que andaram connosco pouco horas, 
dá-lhes um cartãozinho com entrada livre, 
para sempre que queiram pedalar connosco  
 
- Para terminar Pai Natal: 
 
- Dá uma saudação muito especial aos nossos 
anjos da guarda de Fátima e Caminho de 
Santiago: Zacarias PalmeiraZacarias PalmeiraZacarias PalmeiraZacarias Palmeira  e ao Serafim Serafim Serafim Serafim 
RealRealRealReal      
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Ufa!!! Terminei Pai Natal. não te 
esqueças de ir buscar os lacinhos ao 
Motinha. Adeus 

             Os ddr`s 


