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“Cois’Art” quer
dar a conhecer 

os artistas 
de Vila das Aves

Novidades na
animação de natal de

Vila das Aves
e Santo Tirso
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TEXTO SUSANA SILVA

“Principalmente para as crianças”. 
É assim que, por norma, se pensa 
o Natal e a Vila das Aves não é di-
ferente. Com uma árvore de Natal 
recheada, várias animações e a vila 
iluminada, está a receita preparada 
para dar início à iniciativa “Aves 
é Natal”. Até 25 de dezembro o 
espaço frente à junta de freguesia 
renova-se com a presença de um 
mercadinho de Natal, um presé-
pio e um bosque encantado com 
direito a visita à Casa do Pai Natal. 
Existirão ainda diversas atividades 
ao longo dos dias como forma de 
retomar o que ficou em stand-by 
por ordem da pandemia.

“Depois da paragem devido à 

Dedicadas às 
crianças, as 
festividades 
natalícias 
decorrem até 25 
de dezembro. Entre 
espetáculos de 
dança ou música, 
há espaço para 
uma grande 
novidade: a queima 
do madeiro.

pandemia, quisemos tentar dar 
um alento e marcar esta época 
natalícia, principalmente para as 
crianças. Lançamos o repto tanto 
às associações como aos comer-
ciantes locais para fazerem parte 
do mercadinho de Natal para que 
tivessem um sítio onde consigam 
angariar algumas verbas”, explicou 
o presidente da junta de freguesia, 
Joaquim Faria.

As festividades iniciaram-se com 
a já conhecida parada de Natal, se-
guida de um espetáculo de abertura 
com a participação do AVISCENA, 
Grupo Coral, Universidade Sénior 
de Vila das Aves (USVA), Associa-
ção de Reformados de Vila das Aves 
(ARVA) e ginásio OAMIS.

A participação das diversas 
associações de Vila das Aves é 
contínua com diferentes espetácu-
los até dia 18 de dezembro. Dia em 
que se realiza a habitual leitura do 
conto natalício às crianças da vila, 
às 16h e a atuação da conhecida 
Banda Gástrica às 17h30. No dia 
seguinte decorre a Cãominhada, 
com a participação da Associação 
de Busca e Salvamento.

Para finalizar as festividades, a 
25 de dezembro, realiza-se a gran-
de novidade: a queima do madeiro. 
A tradição característica do interior 
de Portugal é agora adotada por 
Vila das Aves como forma de “mar-
car pela diferença”.

“Iniciamos as festividades com 
uma parada de Natal que espere-
mos que se torne um marco para 
Vila das Aves e, para terminar, qui-
semos trazer uma tradição já muito 
antiga que é a queima do madeiro. 
Pretendemos acender o madeiro 
nesta mesma praça para podermos 
aquecermo-nos e beber o nosso 
chocolate quente e o vinho quente”, 
rematou Joaquim Faria, endereçan-
do o convite a todos os avenses.
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Rua Silva Araújo 
Vila das Aves
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Desejamos a todos os clientes e amigos Boas Festas.

NATAL MUNICÍPIO

AVENIDA COMENDADOR SILVA ARAÚJO
EDIFÍCIO AVENIDA, LOJA CV

4795-003 VILA DAS AVES
TLF. 252 874 650

BIGODESDAVENIDA@SAPO.PT

DESEJA 
BOAS 

FESTAS

HORÁRIOS
DEZEMBRO
Segunda a quinta: 14h00 às 19h00
(a partir de dia 20: 10h00 às 19h00)
Sextas: 14h00 - 22h00
Sábados: 10h00 às 22h00
Domingos: 10h00 às 19h00
DIias 24 e 31: 10h00 - 13h00

As ruas tirsenses voltaram a ser in-
vadidas pelo espírito natalício com 
a Praça 25 de abril como epicentro 
das festividades. Há animações 
para toda a família e também a 
cidade se ilumina com as típicas 
luzes de natal.

Até 31 de dezembro a Praça 
estará recheada com a tradicional 
árvore de Natal e a Casa do Pai 
Natal, que a partir de 26 de dezem-
bro irá acolher a ‘Hora do Conto’ e 
ateliês criativos com temas alusivos 
à época natalícia. Além do já conhe-
cido comboio que percorre o centro 
da cidade e a pista de gelo, este ano 
juntam-se também à festa uma 
roda gigante e um carrocel.

“É importante trazermos o 
verdadeiro espírito de Natal à 

nossa terra, à nossa população. 
Todos sabemos que estamos a viver 
um período difícil, mas é preciso 
levantar a cabeça e dar alegria ao 
nosso povo. É importante nesta 
altura encher os nossos corações 
de alegria e, por isso, entendemos 
que faria sentido darmos esta di-
mensão”, sublinhou Alberto Costa, 
presidente da Câmara Municipal de 
Santo Tirso

Também os espetáculos farão 
parte do programa com a atuação 
da Orquestra da ARTAVE, num 
concerto de natal no Mosteiro de 
Santo Tirso a 17 de dezembro.

A exposição de presépios 
no átrio da Câmara Municipal 
continua a fazer parte da progra-
mação entre 11 de dezembro e 9 de 
janeiro.

Para participar nas atividades, a 
Câmara disponibilizará um serviço 
de transporte desde as freguesias 
até à cidade.

Até 31 de dezembro, as 
tradicionais festividades 
natalícias preenchem a 
Praça 25 de abril com 
diversões para miúdos e 
graúdos. Roda Gigante é 
novidade. 

O Natal já tem lugar 
na ‘Praça’ em Santo Tirso



SUPLEMENTO DE NATAL
9 DEZEMBRO 2021

BOAS FESTAS

ORTOPEDIAS E DIETÉTICAS
www.ortoneves.pt

252 941 399 / 919 573 238
Rua D. Afonso Henriques, nº12, 4795-058 Vila das Aves

Festas Felizes!Festas Felizes!

Café Trovador
Deseja a todos os seus 
estimados clientes um 

Bom Natal e
Feliz Ano Novo

Av. 4 de Abril de 1955 - Vila das Aves

Deseja boas festas aos 
seus clientes e amigos

Loja: Rua da Ponte da Pinguela, 134, Aves | tlf. 252 872 127
Armazém: Rua dos Alvarinhos, Lordelo | tlm. 939 531 890

ANÁLISES CLÍNICAS
MEDICINA TRADICIONAL CHINESA
NUTRIÇÃO  - DIETA DOS 3 PASSOS
PODOLOGIA
ENTRE OUTRAS Marcações:

917429164/252214202
newmedclinica@gmail.com

IV

PRAÇA DAS FONTAINHAS
VILA DAS AVES

BOAS FESTAS

LARGO
FRANCISCO 
MACHADO 
GUIMARÃES, 
54

VILA DAS AVES

252 982 221
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Antiga Fábrica de Romão 4795 - 120

252 871 540 - aves@tpalem.pt

Festas FelizesFestas Felizes

encomende através da 
ementa digital

TELEFONE 252 875 097
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TAKE AWAY
RUA 25 DE ABRIL Nº 312 (JUNTO AO ANTIGO CINEMA) VILA DAS AVES
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No seguimento do Festival Inter-
nacional de Órgão (FIO), no mês 
de dezembro realizam-se dois 
concertos de natal do organista 
João Vaz e do cornetista Tiago 
Simas. Santo Tirso é uma das 
“cidades-palco” para esta inicia-
tiva. O Mosteiro de Santo Tirso 
volta a abrir portas na tarde do 
dia 12 de dezembro, às 16h, para 
receber o “Recital de Corneta 
Histórica e Órgão”.

Natural de Lisboa, João Vaz é 
doutorado em Música e Musico-
logia pela Universidade de Évora 
e é um dos mais conceituados 
organistas portugueses. Tem 
uma intensa atividade a nível 
internacional, quer como con-
certista, docente em cursos de 
aperfeiçoamento organístico ou 
membro de júri de concursos de 
interpretação. Como musicólogo 
tem dado especial atenção à mú-
sica sacra portuguesa, fundando 
em 2006 o grupo Capella Pa-
triarchal, que dirige. É também 
fundador do Festival Interna-
cional de Órgão de Lisboa em 
1998. Atualmente, leciona Órgão 
na Escola Superior de Música 

de Lisboa e é diretor artístico do 
FIO da Madeira.

Por sua vez, Tiago Simas 
é intérprete especializado em 
corneta histórica, instrumento 
também designado como "cor-
neto" por apropriação do termo 
italiano "cornetto". É também 
doutorado em Música e Musico-
logia e Mestre em arquitetura, 
flauta transversal e corneta. 
Na área musical estudou nas 
escolas superiores de Música 
do Porto e na de Barcelona, em 
Espanha, e no Conservatório de 
Lyon, em França. Como músico, 
trabalhou com Pierre Hamon, 
Pedro Memelsdorff, Pedro 
Sousa Silva e os cornetistas 
Jean Tubéry, William Dongois e 
Jean-Pierre Canihac.

Esta não é a primeira “apa-
rição” da dupla de músicos, 
tendo a mesma já representado 
Portugal além-fronteiras, como 
é exemplo o Festival Canne al 
Vento, em Itália.

Vila Nova de Famalicão é a 
outra cidade que receberá Tiago 
Simas e João Vaz, às 21h do dia 
11 de dezembro, na Igreja Matriz 
de Telhado. Ambos os concertos 
são gratuitos. 

O organista João Vaz e o cornetista Tiago Simas são os rostos que se apresentam 
em Santo Tirso para um “Recital de Corneta Histórica e Órgão” no dia 11 de dezembro

FIO regressa ao Mosteiro de Santo 
Tirso para concerto de Natal
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A empresa José Luís Pinheiro Coelho iniciou a sua atividade no 
dia 27 de junho de 1988 começando por adquirir tecidos nas 
diversas indústrias locais.
Com o passar dos anos consolidou uma vasta experiência na área 
têxtil e comercial que lhe permitiu engrandecer o seu projeto 
inicial. 
Em 2002, contrói o seu armazém em Lubazim, Lordelo, Guimarães, 
estrategicamente colocado no coração da indústria têxtil, o Vale 
do Ave. 
Com este novo espaço, conseguiu ampliar a sua oferta de artigos 
proporcionando aos seus clientes uma vasta gama de fios, tecidos, 
e produtos acabados para o têxtil lar e o pronto-a-vestir. 
Atualmente, atenta aos novos desafios comerciais, a empresa 
vincula pontes tanto ao nível nacional como internacional, 
abrindo portas a uma nova era global abrangendo mercados 
como Espanha, França, Suiça, Marrocos, Senegal, Egipto, entre 
outros.
Tem como principal lema a honestidade que, aliada ao bom 
serviço, prestado e à exclente relação preço/qualidade, fideliza e 
atrai clientes satisfeitos.
Nossa aposta é crescer... Vamos crescer juntos!

TEXTO SUSANA SILVA 

No próximo dia 11 de dezembro a 
Ah Coisas-concept store em Vila 

Criado a partir da junção de ideias de três amigos 
artistas, além de dar a conhecer diversos artistas, 
da escultura à pintura, passando pelo bordado, o 
evento pretende dinamizar um espaço central de 
Vila das Aves.  Cois’Art realiza-se a 11 de dezembro, 
na “Ah Coisas- concept store”, nas Fontainhas.

das Aves é invadida por interpre-
tes dos mais variados ramos de 
expressão artística, com uma expo-
sição e mercado das diversas obras 
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NATAL CULTURA

»NOVAS INSTALAÇÕES«
Rua Nossa Senhora de Fátima, 148 A
Apartado 29, 4796-908 Vila da Aves 
e-mail: geral@rolmaquinas.pt
Tel.S: 252 873 509
252 942 281
252 871 484

ROLMÁQUINAS
Rolamentos e Máquinas, Lda

de arte criadas pelos mesmos. O 
Entre Margens foi conversar com 
os impulsionadores do evento, João 
Costa, Sofia Pimenta e Cláudia 
Andrade para perceber em que 
consiste e como foi projetado.
Muitas são as ideias que começam 
numa mesa de café e por lá ficam. 
Com o Cois’Art a história é dife-
rente. João Costa e Sofia Pimenta 
são dois amigos com uma paixão 
pela pintura que, numa das muitas 
conversas no Ah Coisas pensaram 
que seria “giro” exporem os seus 
trabalhos. “Puxaram” Cláudia 
Andrade para a mesa e formaram 
a trifecta que começou a “magicar” 
como seria o evento.

“Começou de forma muito 
espontânea”, apontou João Costa, 
um dos impulsionadores do evento. 
Da naturalidade da relação entre 
os três amigos surgiu o Cois’Art, 
um evento que pretende juntar 
diversos intérpretes do mundo das 
artes num só espaço, dando-lhes 
palco para mostrarem e venderem 
as suas criações, dinamizando todo 
o espaço envolvente do evento.

Da ideia à concretização foi um 
ápice. Hélder Sousa, responsável 
pela Ah Coisas, aceitou a sugestão 
e em agosto de 2020 nascia a I edi-

ção do Cois’Art com cinco artistas. 
Em 2021, o processo foi semelhan-
te, mas a necessidade de expandir 
o projeto era inevitável. Além da 
pintura, passando pela ilustração 
e escultura, expressões artísticas 
presentes a primeira edição, este 
ano o evento terá também bordado, 
cerâmica e música ao vivo, contan-
do com a presença de sete artistas. 
“A ideia é criar no interior da loja 
uma espécie de corredor artístico”, 
idealizou Claúdia Andrade. A inten-
ção mantém-se a mesma: dinami-
zar o espaço, mas também mostrar 
o trabalho dos artistas de Vila das 
Aves e arredores.

“Há muitos artistas em Vila das 
Aves que ainda não são tão conhe-
cidos ou que ainda não tiveram 
forma de dar o seu trabalho a co-
nhecer, exatamente porque não há 
muitas iniciativas destas”, explicou 
a ilustradora, Cláudia Andrade.

Ainda que o evento esteja em 
fase embrionária, a expansão 
do ‘Cois’Art’ é um dos objetivos. 
Embora longínquo, o futuro poderá 
passar pela criação de um “mini 
festival artístico multidisciplinar”, 
lançou para a mesa, João Costa.
O Cois’Art decorre este sábado, dia 
11 de dezembro, nas Fontainhas.

Da ideia à 
concretização 
foi um ápice. 
Hélder Sousa, 
responsável pela 
Ah Coisas, aceitou 
a sugestão e em 
agosto de 2020 
nascia a I edição 
do Cois’Art com 
cinco artistas. 
A edição deste ano 
está marcada 
para o próximo 
sábado.
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