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TEXTO E FOTO PAULO R. SILVA

O confinamento pandémico pelo 
qual a que a grande maioria da po-
pulação foi obrigada a passar não 

“As pessoas quiseram comprar. Eu 
não tinha essa perspetiva, era apenas 
carolice. Entretanto, o ano passa che-
ga-se ao Natal e, de facto, uma coisa 
que era uma brincadeira, uma ocu-
pação de pandemia, tornou-se em 
algo diferente”. 

As redes sociais foram uma por-
ta aberta para que os seus presépios 
únicos, cem por cento feitos à mão, 
conseguissem, num curto espaço de 
tempo, chegar até à capital com en-
comendas vindas de Lisboa, Almada, 
Porto ou Póvoa de Varzim.

“Quando vi esta reação, decidi 
apostar mais um bocadinho. Come-
cei a fazer pequenas publicações na 
internet, apostei nos grupos da mi-
nha classe profissional, os contabilis-
tas, porque é grande e tem um nível 
de cultura distinto. Através desses 
contactos, vieram outros e começo a 
receber pedidos de muitos locais por 
todo o país”, revela Júlio Casteleiro. 

Encomendas que hoje, passados 
mais de dois anos, já obrigam a uma 
gestão temporal criteriosa, entre a 
sua profissão do dia a dia e o hobby 
que quer rentabilizar ao máximo, 
porque ambas as atividades crescem 
debaixo do teto da mesma loja. 

“Esta loja acaba por surgir da 
própria necessidade depois de atin-
gir determinados objetivos”, realça. 
“Gosto de me munir de estrutura e 
condições. Gosto de ter espaço para 
trabalhar. Mantenho a minha ativi-
dade profissional enquanto conta-
bilista e felizmente consigo reunir 
condições para poder trabalhar nisto 
sem atropelos. No fundo, isto é uma 
terapia para mim”. 

Com o Natal à porta, Júlio Caste-
leiro não tem mãos a medir. A loja 
está repleta de presépios e a bancada 
de trabalho, fixada nos bastidores, 

“Brincadeira” de confinamento transformou-se em hobby levado “a sério” para o 
contabilista avense que já vendeu presépios pelos quatro cantos do país. Loja 
serve agora de local de trabalho, atelier e mostra expositiva para os seus trabalhos. 

Presépios de Júlio Casteleiro 
são sucesso pós-pandémico

trouxe só consequências negativas 
relacionadas com a covid-19. Encur-
ralados durante 24 horas dentro de 
portas, o novo espaço fez com que os 
interesses negligenciados pela pres-

são do dia a dia, saltem para o topo 
da pirâmide das necessidades. Esta 
é também, em traços gerais, a his-
tória de Júlio Casteleiro e dos seus 
presépios. 

Antes sequer de se prever a che-
gada de um vírus destes, no início de 
2020, já o contabilista avense prepa-
rava a saída da empresa onde exerceu 
a sua profissão durante três décadas. 
A coincidência foi tal acontecer meros 
meses antes da vivência quotidiana 
se enclausurar. Livre desses compro-
missos, completamente parado pro-
fissionalmente e com a existência de 
problemas de saúde no agregado fa-
miliar, decidiu regressar aos tempos 
de infância, aliando o seu gosto pelos 
trabalhos manuais com as memórias 
dos presépios que fazia em criança. 

“Quando era mais miúdo adorava 
fazer presépios e ir às bouças buscar 
o musgo para aqueles presépios tra-
dicionais que durante muitos anos 
deixei de fazer. Como estava parado, 
lembrei-me disso e comecei a brin-
car com a situação com a ideia de fa-
zer dioramas para os meus bonecos 
de presépio”, conta Júlio Casteleiro, 
ao Entre Margens, rodeado das suas 
criações na loja no Centro Comercial 
Abril.

Perante o contexto de confina-
mento, e sem querer gastar dinheiro, 
começou a trabalhar com esferovite, 
aproveitando as caixas dos eletrodo-
mésticos, utilizando toda a sua cria-
tividade para dar nova vida a mate-
riais e objetos que tinha à mão. 

Para sua surpresa, as reações 
àqueles primeiros trabalhos foram 
ótimas, incendiando definitivamente 
a centelha da criação. 

“Acontece que duas dessas peças 
que fiz a brincar, acabei por vender”, 
recorda, recuando ao ano de 2020. 

AOSÀQUELES PRIMEIROS TRABALHOS 
FORAM ÓTIMAS, INCENDIANDO DEFINITIVA-
MENTE A CENTELHA DA CRIAÇÃO.
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AVENIDA COMENDADOR SILVA ARAÚJO
EDIFÍCIO AVENIDA, LOJA CV

4795-003 VILA DAS AVES
TLF. 252 874 650

BIGODESDAVENIDA@SAPO.PT

DESEJA 
BOAS 

FESTAS

denota a azáfama destes dias, que 
mesmo assim não pressiona o ritmo 
metódico com que trabalha. 

“Algumas encomendas transita-
ram do ano passado porque esse tipo 
de cliente não quer um trabalho à 
pressa. Quer diferenciação e qualida-
de. Quanto às encomendas que têm 
surgido mais recentemente tenho 
preocupação em acabá-las porque 
vão para clientes com estabelecimen-
tos comerciais com algum impacto”.

As peças únicas e irrepetíveis fei-
tas pela mão de Júlio Casteleiro, feitas 
em esferovite, combinam vários ma-
teriais decorativos com peças feitas 
pelo próprio em moldes produzidos 
em silicone e farinha ‘maizena’. 

“Gosto muito de criar e tento 
aproveitar os materiais ao máximo. 

Às vezes tenho aqui pessoas a ver-me 
trabalhar que ficam espantadas. Do 
nada, faço qualquer coisa. Tenho essa 
preocupação; primeiro, a de aprovei-
tar os materiais, depois gosto muito 
de trabalhar a parte elétrica, com a  
iluminação, gosto de fazer automa-
tizações. Até faço as minhas próprias 
ferramentas”, esclarece. 

Com o Natal à vista, Júlio Castelei-
ro já pensa no que vem a seguir, no-
meadamente com a Páscoa e os San-
tos Populares, definindo três épocas 
específicas para as suas criações. 

“A loja vai ser uma espécie de ate-
lier/oficina de arte sempre com novi-
dades. Os presépios vão estar todo o 
ano. São peças únicas que me dá um 
gosto tremendo vê-las em público”, 
rematou. 

Av. Conde Vizela, 106
Vila das Aves
Telef. 252 875 079

BOAS
FESTAS

Av. Conde Vizela, 106
Vila das Aves
Telef. 252 875 079

BOAS
FESTAS

Há encomendas 
que transitaram 
do ano passado 
porque o cliente 
não quer um 
trabalho à pressa. 

Gosto muito de 
criar e tento 
aproveitar os 
materiais ao 
máximo. 
Do nada, faço 
qualquer coisa.
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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!
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

PRAÇA DAS FONTAINHAS
VILA DAS AVES

BOAS FESTAS

LARGO
FRANCISCO 
MACHADO 
GUIMARÃES, 
54

VILA DAS AVES

252 982 221

BOAS 
FESTAS
YOUR SIN 

IS LUST

CLÍNICA DENTÁRIA
D. NUNO ÁLVARES PEREIRA, LDA.

Rua Nuno Álvares Pereira - Vila das Aves
Tel/Fax: 252 872 631 - Tlm: 918 256 989

email: clinicadentaria@iol.pt

O ENTRE MARGENS DESEJA A TODOS OS SEUS ASSINANTES, LEITORES E PATROCINADORES UM NATAL FELIZ

centro comercial abril,
loja bh - vila das aves

Vila das Aves - Rua de Quintão, nº183 - Telefone 252 874 974

Av. Poldrães, nº 172
4795-006 Vila das Aves

Telf: 252 941 517
Telm: 919 669 759

email: zedarampa@hotmail.com

ZÉ DA RAMPA
HOTEL, Lda.

Deseja a todos os 
clientes um Bom 
Natal e um Feliz 

Ano Novo

Avenida 4 de abril de 1955, 237
4795-025 Vila das Aves

telf: 252 872 308 | fontiflor@sapo.pt
(entregas ao domicílio)

rua honoré, nº60 r/c
4795-073 vila das aves

telf. 252 820 920 - telm. 914 574 930
geral@agenciavaldemar.pt

Deseja a todos os clientes e amigos
Feliz Natal e Bom Ano Novo



NATAL VILA DAS AVES

SUPLEMENTO DE NATAL
23 DEZEMBRO 2021

V

BOAS FESTAS

VILA DAS AVES Rua Silva Araújo, 1185 - Fração D
Antiga Fábrica de Romão 4795 - 120

252 871 540 - aves@tpalem.pt

Festas FelizesFestas Felizes

encomende através da 
ementa digital

TELEFONE 252 875 097
TELEMÓVEL 914 775 637

TAKE AWAY
RUA 25 DE ABRIL Nº 312 (JUNTO AO ANTIGO CINEMA) VILA DAS AVES

BOAS 
FESTAS

Parada pelas ruas é ex-libris 
do Natal em Vila das Aves
Programação da época festiva da junta de freguesia 
decorre de 15 a 18 com atividades para os mais 
novos e um convite a toda a comunidade a sair à rua. 

TEXTO PAULO R. SILVA

A Vila das Aves vai transformar-
-se numa pequena aldeia de Natal, 
exatamente uma semana antes do 
‘grande dia’. De 15 a 18 de dezem-
bro, a junta de freguesia avense vai 
propor uma agenda preenchida de 
animação festiva dedicada aos mais 
novos, claro, mas também a toda a 
comunidade em geral, com ajuda do 
tecido associativo. 

Como já é tradicional, os últimos 
dias de aulas para as crianças vão ser 

assinalados com a visita à Casa do 
Pai Natal, que será montada no es-
paço em frente à junta de freguesia. 
Na manhã de quinta-feira, dia 15, as 
escolas do primeiro ciclo vão visitar 
o local ‘encantado’, sendo recebi-
das pelo próprio senhor das barbas 
brancas. Para animar ainda mais a 
manhã, vão ainda poder assistir ao 
espetáculo “O Pai Natal e o Duende 
Cantor”, podendo disfrutar também 
do carrossel que será vizinho da Casa 
do Pai Natal. 

No dia seguinte, sexta-feira, dia 

16, como já se tornou tradição, o Tea-
tro Aviscena vai encenar a chegada 
do Pai Natal a partir das 20h15 em 
antecipação da chegada da “neve” 
que certamente vai fazer as delícias 
de todos aqueles que se deslocarem à 
vila Natal de Vila da Aves. 

Sábado, dia 17, a junta de fregue-
sia vai levar animação natalícias às 
ruas de Vila das Aves a partir das 11h 

que será reforçada durante a tarde 
com a presença de insufláveis, má-
quina de pipocas e algodão doce no 
jardim relvado nas traseiras da sede 
da junta, na praça das Fontainhas. 

O serão de sábado, a partir das 
20h, ficará à responsabilidade dos 
momentos musicais por parte da 
ARVA e da Universidade Sénior de 
Vila das Aves antes da subida ao pal-
co de Estrela com o espetáculo “Baú 
das Histórias Encantadas”. 

A encerrar a programação, do-
mingo, dia 18, pela manhã o con-
vite é de que se juntem a uma 
cãominhada onde os animais de es-
timação podem e devem participar 
trajados e acessorados de espírito 
natalício. Da parte da tarde, às 15h, 
a Academia OAMIS apresenta dan-
ças de Natal que pretende servir de 
aquecimento para o ex-libris desta 
programação: a parada de Natal, às 
16h30, que quer levar às ruas e à 
comunidade as cores do Natal con-
tando com a participação dos bom-
beiros, tecido associativo e um apelo 
à participação de todos. 
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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!

cionará um Mercado de Natal com-
posto por nove espaços de venda de 
produtos que vão desde a doçaria e 
pastelaria, aos vinhos e licores, gulo-
seimas, bebidas quentes, artesanato 
variado e de Natal, plantas e, ainda, 
bijuteria. 

Segundo o presidente da Câma-
ra de Santo Tirso, Alberto Costa, “o 
objetivo é não só proporcionar mo-
mentos de diversão às crianças e 
adultos, como também transformar 
estes espaços numa alavanca para o 
nosso comércio local”.

Já a iluminação de Natal vai pin-
tar as ruas do centro da cidade de 
cor até dia 8 de janeiro, este ano em 
“string led” que permite uma redu-
ção energética na ordem dos 30 por 
cento. Mesmo assim, e perante a cri-
se energética, a iluminação de Natal 
vai estar ligada, diariamente, entre 
as 18h e as 24h. 

De domingo a quinta-feira, as 
atividades irão funcionar das 14h às 
20h. À sexta e sábado, o horário pro-
longa-se até às 23h. Nos dias 24 e 31 
de dezembro, os equipamentos irão 

TEXTO PAULO R. SILVA

Em tempo de Natal, como é tradi-
cional, a Praça 25 de Abril, em Santo 
Tirso, vai transformar-se numa vila 
natalícia com diversões para fazer as 
delícias da quadra festiva. Até 31 de 
dezembro, o programa de animação 
vai colorir a cidade, alargando-se da 
praça em frente aos Paços do Conce-
lho até à Praça Conde São Bento. 

E para além da roda gigante que 
foi um sucesso tremendo no ano 
passado, este ano junta-se um es-
correga gigante com 25 metros de 
cumprimento. É também aqui vai 
novamente ficar posicionada a árvo-
re de Natal com 25 metros de altura, 
a pista de gelo, o carrossel e o com-
boio de Natal. Na Praça 25 de abril 
haverá, ainda, locais pensados para 
fotos inesquecíveis de família, desig-
nadamente um trenó e um baloiço 
de Natal.

Novidade para este ano será a 
Praça Conde de São Bento onde es-
tará instalada a Casa do Pai Natal, 
recebendo, durante todo o mês fun-

Programa de animação natalício da Câmara de Santo Tirso decorre 
até 31 de dezembro, alargando-se a vários espaços da cidade. Roda 
giganteterá a companhia de um escorrega com 25 metros de cumprimento. 

Santo Tirso cintila 
com magia do Natal
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»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

funcionar das 10h às 13h, encerran-
do no dia de Natal. 

Ao fim-de-semana e feriados de 
dezembro, a Câmara vai ainda dis-
ponibilizar um serviço de transpor-
te gratuito desde as freguesias até à 
Praça 25 de Abril.

PRESÉPIOS PARA 
ADMIRAR ATÉ 8 DE JANEIRO
Já de 3 de dezembro a 8 de janeiro, o 
átrio do edifício da Câmara irá aco-
lher a tradicional Exposição de Pre-
sépios, da responsabilidade da Con-
fraria do Caco, intitulada ““Presépios 
pelo Mundo”. 

Com entrada livre, a exposição 
poderá ser visitada, de segunda a 
sexta-feira, entre as 14h e as 20h.

Sorteio de Natal da 
ACIST com mais de 
mil euros em prémios
Iniciativa decorre até 31 de dezembro nos 
estabelecimentos aderentes. 

TEXTO PAULO R. SILVA

No âmbito do 109º aniversário, e 
dando continuidade a uma iniciativa 
de “enorme sucesso”, a Associação 
Comercial e Industrial de Santo Tirso 
(ACIST), promove mais um Sorteio 
de Natal, entre 1 e 31 de Dezembro.

Nas lojas aderentes, por cada fra-
ção de 20 euros em compras, o clien-
te terá direito a receber uma senha 
numerada, até ao limite máximo de 
três senhas por compra, que lhe dará 
automaticamente direito a participar 

no sorteio. O custo desta iniciativa 
para os associados da ACIST (lojas 
aderentes) é totalmente gratuito, 
sendo que, para participar nesta ini-
ciativa, terão apenas de manifestar 
essa intenção, preenchendo a ficha 
de inscrição online. 

Após a inscrição, os Estabeleci-
mentos aderentes serão contactados 
pelos serviços da ACIST para a en-
trega gratuita dos referidos blocos de 
senhas aderentes e do dístico de loja 

aderente para colocação na montra 
do respetivo estabelecimento.

Os clientes participantes neste 
sorteio habilitar-se-ão a dez pré-
mios, assumidos integralmente pela 
ACIST: 400 euros em vales de com-
pras para o primeiro prémio; 200 
euros em vales de compras para 
o segundo; 100 euros em vales de 
compras para o terceiro e 50 euros 
em vales de compras do quarto ao 
décimo prémio. 

Estamos a contratar 
programador em .net

Valor em euros do primeiro 
prémio, traduzido 
em vales de compras. 
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