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Já no ano passado a agente Maria de Fátima 
Cunha tinha tido a ideia de decorar uma 

árvore com miniaturas de jornais e revistas. 
Conseguiu concretizá-la, e este ano ousou 
aperfeiçoar o trabalho anterior. Agora recorreu 
a um pinheiro natural, o qual serrou e pintou 
de purpurina, voltou a imprimir as últimas 
capas de jornais e revistas (a cores e num 
tamanho muito reduzido, coladas em cartolina) 
e tornou a colocar no topo da árvore, como 
uma estrela, o jornal que mais lucro lhe dá: 
o Expresso (vende cerca de 170 por semana). 
O resultado foi ainda mais brilhante que no 
ano passado. Localizada na Galeria Pinhais da 
Foz, em Gomes da Costa, no Porto, a Papelaria 
M. Cunha atraiu a maioria das pessoas, que 
aqui fizeram as suas compras de Natal. 
Maria de Fátima Cunha, a proprietária desta 
loja, contou que “estive vários dias a preparar 
esta árvore, toda enfeitada com jornais e 
revistas. Adorei o resultado e muitas pessoas 
entraram na loja para me darem os parabéns 
pela ideia tão original”. Revela que a inspiração 

<<<< A original
árvore de 
Natal chamou 
a atenção das 
pessoas que 
andavam nesta 
zona comercial. 
As miniaturas 
de capas 
de jornais 
e revistas 
identifi caram 
imediatamente 
a papelaria, 
que desta 
forma se 
destacou das 
outras lojas

lhe surgiu de uma forma natural: “Se vendo 
publicações e material de papelaria, é claro 
que tinha de enfeitar as montras 
e fazer uma decoração que evidenciasse 
os artigos que tenho.” Mas o espírito de Natal 
não toca a todos por igual. Lamenta que mais  
comerciantes do mesmo ramo tivessem tido 
algumas palavras desagradáveis por pensarem 
que a agente tinha recebido da VASP a 
árvore com as miniaturas. “Pensaram que 
se tratava de uma campanha de promoção 
entre a TMK e os editores e que só eu tinha 
sido contemplada! Além disso, a graça dos 
jornais e revistas em miniatura agradou tanto 
a adultos como à pequenada, e todos os dias 
‘desapareciam’ enfeites da árvore, o que me 
obrigava a fazer novas miniaturas, colá-las 
em cartolina e voltar a colocá-las na árvore. 
Passei o mês de Dezembro todo a retocar a 
árvore e a substituir capas.” Ciente de que fez 
um excelente trabalho de divulgação editorial, 
a agente conta que agora está a ter já outra 
ideia original para o próximo ano.qq

Ideia de árvore de Natal com jornais 
e revistas destaca Papelaria M. Cunha
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