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Talento local 
para ler
e oferecer 
no Natal

STEPHANE OLIVEIRA
“Ensaio sobre a Estupidez”
papel higiénico

ADÉLIO CASTRO
“Entre Margens”
chiado books

AGOSTINHO LEAL
“Memórias de um Peregrino”
ego editora

TEXTO PAULO R. SILVA

Na dúvida, ofereça um livro. 
No final de mais um ano e 
com o Pai Natal já pronto 
a descer pela chaminé, o 
Entre Margens, preocupado 
com os presentes de última 
hora, decidiu compilar uma 
lista com recomendações de 
livros, escritos pelo talento 
cultivado entre as fronteiras 
do concelho.

Durante os últimos 
anos, têm aparecido vá-
rioas propostas nos mais 

variados géneros, mas que 
após as suas apresentações 
públicas, ficam perdidos na 
espuma dos dias e guarda-
dos nas bibliotecas à espera 
de serem lidos. 

Queremos ajudar a reme-
diar essa situação. 

Seja como presente para 
uma pessoa especial ou 
simples companhia para 
acalorar os dias frios e 
chuvosos, estas propostas 
recordam alguns dos nomes 
que nos últimos tempos têm 
passado pelas páginas deste 

jornal por apresentarem 
publicamente o resultado 
da sua produção artística 
e intelectual. Para adultos 
e crianças, há livros para 
todos os gostos. 

Com estas propostas não 
só o seu presente estará a 
fomentar a produção cultu-
ral da região, como a colocar 
em evidência o talento que 
existe neste território entre 
rios plantado.

Um relato sobre as viagens dos Caminhos 
de Santiago, contado através dos olhos de 
Agostinho Leal, avense que se apaixonou 
pela experiência física e espiritual da 
aventura mística de caminhar por onde há 
séculos se caminha. 

Coletânea de contos e textos do 
autor tirsense onde reina a ironia e 
o humor caústico sobre um mundo 
à beira do abismo, em que o caos 
absurdista se tornou moeda currente. 

Coleção de crónicas publicadas no Jornal 
Entre Margens pelo advogado de Vila 
das Aves que descobriu o dom da escrita  
e explora o universo mitológico, repleto 
de cenários e personagens inesquecíveis 
desta península entre rios. 
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Rua Silva Araújo 
Vila das Aves

919 142 465 | 919 259 185 
252 045 871

plenoolhar@live.com.pt | plenoolhar@gmail.com Av. Conde Vizela, nº6 * 4795-004 Aves | tel/fax: 252 941 276 | e-mail: geral@sempreon.pt

Desejamos a todos os clientes e amigos Boas Festas

AVENIDA COMENDADOR SILVA ARAÚJO
EDIFÍCIO AVENIDA, LOJA CV

4795-003 VILA DAS AVES
TLF. 252 874 650

BIGODESDAVENIDA@SAPO.PT

DESEJA 
BOAS 

FESTAS

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

JOÃO FILIPE
“Regresso a Ítaca”
cooperativa cultural 
entre-os-aves *

NAPOLEÃO RIBEIRO
“Os Zés Pereiras”
tradisom *

JOSÉ MACHADO
“O Leão Pintinha e Outras Histórias”
editorial novembroA poesia de João Filipe move-se pela 

observação entre momentos fugidios, 
sem nunca os conseguir apanhar. 
Dividido em duas partes, “Regresso 
a Ítaca” sustenta-se nos clássicos 
e vai buscar inspiração aos haiku 
japoneses para refletir sobre a vida, 
entre memórias perdidas na natureza, 
numa qualquer tarde de verão tão febril 
quanto os sonhos.

Coletânea de  historinhas curtas do autor 
de Vila da Aves, ilustradas por Irineu 
Oliveira, sendo cada uma delas uma 
pequena lição de amizade, solidariedade, 
coragem ou força de vontade. Os animais 
são os atores que, nessas historinhas, 
representam as verdadeiras personagens 
- os Humanos. 

Trabalho de investigação profundo que 
levou Napoleão Ribeiro, Tiago Manuel 
Soares e Abel Andrade em busca da 
identidade e especificidade dos grupos 
de Zés Pereiras. Os tradionais grupos 
de percussão são aqui apresentados 
enquandrados em termos históricos, 
sociológicos e musicais, sendo este 
documento um trabalho fundamental 
para a sua valorização enquanto 
património comunitário. 

Todos os livros aqui recomendados estão 
disponíveis nas principais plataformas livreiras 
online, com duas exceções: “Regresso a Ítaca” 

de João Filipe, apenas disponível para venda na 
redação do Entre Margens e “Os Zés Pereiras” de 
Napoleão Ribeiro, à venda na página da editora 

Tradisom. 

*
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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
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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

Em Vila das Aves, o 
Natal foi das crianças
Programação da junta de freguesia dedicada aos mais novos 
animou todo o fim de semana antes do dia festivo.

TEXTO PAULO R. SILVA

Não faltaram Pais Natal. Em Vila das 
Aves, a aldeia de Natal ficou condi-
cionada pelas condições climatéri-
cas, mas nem por isso faltou alegria 
e sim, muitos Pais Natal. Com uma 
programação dedicada às crianças, 
em frente à junta de freguesia nas-
ceu um jardim festivo com uma Casa 
dedicada ao Homem das Barbas 
Brancas e um carrossel que fizeram 
as delícias dos mais novos. 

Como já se tornou tradição, a 
companhia de Teatro Aviscena ficou 
responsável pelo momento de chega-
da do Pai Natal a Vila das Aves, numa 

encenação onde o protagonista ‘per-
de’ os presentes, vendo-se obrigado 
a pedir ajuda à Mãe Natal para os 
voltar a encontrar no bosque encan-
tado. Para o final, fica a chegada da 
‘neve’ para delírio de todos os que lá 
se deslocaram, ao início da noite de 
sexta-feira. 

Para sábado, os momentos mu-
sicais da ARVA e da Universidade 
Sénior de Vila das Aves anteciparam 
a subida ao palco do salão nobre da 
junta do espetáculo “Baú das Histó-
rias Encantadas” protagonizado por 
Estrela que pintou o espaço de bri-
lhantes cores natalícias.

Já com condições climatéricas 
mais favoráveis, no domingo à tar-
de dançou-se ao ritmo da Academia 
OAMIS que concentrou uma peque-
na multidão em plena Av. 4 de Abril 
de 1955. 

A julgar pelos sorrisos das crian-
ças que durante todo o fim de sema-
na participaram pelas imediações 
da junta de freguesia, o objetivo foi 
cumprido.

Para o ano há mais. 

IMAGENS, EM CIMA, DO TEATRO AVIS-
CENA, TRAJADOS A PRECEITO PARA A 
“CHEGADA DO PAI NATAL” E, EM BAIXO, 
DO ESPETÁCULO “O PAI NATAL E O 
DUENDE CANTOR” DE RECEÇÃO AOS 
ALUNOS DAS ESCOLAS DA VILA
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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 PAULO R. SILVA

Um programa extenso via marcar 
a quadra festiva em Vila Nova do 
Campo, não só com iluminação e 
animação de Natal como com ati-
vidades que se estendem até ao dia 
de Reis e dinamização do comércio 
local. 

A agenda que se iniciou no pas-
sado fim de semana, de 17 e 18 de 
dezembro, com o Mercadinho de 
Natal e vários momentos de anima-
ção dirigida ao público mais juvenil, 
continua na véspera de Natal, com 
atividades durante a manhã e início 
da tarde. 

A partir das 10 horas, será or-

Programa de atividades da junta de freguesia decorre até dia 7 de 
janeiro com iniciativas na véspera de Natal, Ano Novo e Reis.

Vila Nova do Campo veste 
cores da quadra festiva

Tal como já se tornou tradição da 
quadra festiva, a União de Freguesias 
de Santo Tirso, Couto (Santa Cristina 
e São Miguel) e Burgães traz para a 
rua a importância das causas solidá-
rias. Este ano não é exceção e o Cubo 
Solidário está de volta e pronto para 
receber doações de brinquedos.
Situado este ano na sede da União 
de Freguesias, na Avenida de Sou-
sa Cruz, bem no coração da cidade, 
o cubo pretende receber as doações 
de toda a comunidade para que pos-
teriormente sejam distribuídos pelas 

Iniciativa da União de Freguesias de Santo Tirso
integra programa solidário da quadra natalícia que inclui 
uma ceia para os mais carenciados.

Cubo Solidário recebe 
doações de brinquedos 
em Santo Tirso

crianças mais carenciadas. 
Esta é apenas uma das várias ini-

ciativas que compõem o programa 
intitulado “Unir Sorrisos” que desde 
há vários anos a esta parte tem feito 
várias ações solidárias na época na-
talícia. 

Para a edição de 2022, a União de 
Freguesias liderada por Jorge Gomes 
vai contar ainda com a entrega de 
óculos aos mais desfavorecidos, um 
encontro de coros e a tradicional Ceia 
de Natal solidária para os carenciados 
que, como é habitual, decorre no edi-
fício sede da junta na noite de 24 de 
dezembro. TEXTO PAULO R. SILVA Para celebrar o 

Ano Novo, na noite 
de 31 de dezembro, 
pelas 23h, a 
Passagem de Ano 
faz-se com uma 
Festa Neon com a 
presença de DJs. 
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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

Estamos a contratar 
programador em .net

ganizada a leitura de um Conto de 
Natal que contará ainda com pintu-
ras faciais, balões animados e uma 
árvore mágica. Ao meio dia, o Grupo 
Columbófilo local vai soltar os pom-
bos e já da parte da tarde, a partir 
das 14h30, Pinga com Noz – DJs e 
uma concentração de bombos pelas 
15h30. No dia de Natal, a Eucaristia 
vai contar com um presépio vivo. Já 
no dia 30, pelas 20h30, a cateque-
se de São Martinho vai realizar o 
“Abraça o Natal.

Para celebrar o Ano Novo, na noi-
te de 31 de dezembro, pelas 23h, a 
Passagem de Ano faz-se com uma 
Festa Neon com a presença de DJs, 
sendo que no dia 1, as boas-vindas a 
2023 são dadas pela Escola de Músi-
ca de São Martinho com o concerto 
de Ano Novo, pelas 18h. 

O programa da quadra festiva 
encerra no dia 7 de janeiro com o 
Cantar dos Reis, pelas 21h, evento 
onde será realizado o sorteio dos 
vouchers de Natal do comércio lo-
cal e revelado o grande vencedor do 
concurso de Montras de Natal.

TEXTO PAULO R. SILVA

Depois de um interregno de três 
anos devido às restrições pandémi-
cas que pontuaram a quadra festiva 
de 2020, o ‘Papa Figos’ vai regressar 
ao seu formato habitual para animar 
a tarde da véspera de Natal na Praça 
das Fontainhas com música ao vivo, 
boa disposição e, claro, muitos figos.

A tradição que foi crescendo “es-
pontânea” e “naturalmente” entre 
os clientes do Ah Coisas, tem-se tor-
nado num fenómeno de curiosidade 
e fascínio, seja pelo nome, seja pela 
envergadura que já tem tomado nas 
edições mais recentes. 

No ano passado, Hélder Reis, pro-
prietário da loja, contava ao Entre 

Margens que o ‘Papa Figos’ começou 
por uma brincadeira de ‘consoadas’ 
que os clientes jocosamente pediam 
até que houve uma ocasião em que 
decidiu dar uso a um saco com figos 
secos que não iria vender e oferecê-
-los aos clientes na véspera de Natal. 

O passa-palavra fez o resto. Até 
um ano começou a pedir-se música 
ambiente, depois um DJ e com a aju-
da de músicos locais chegou-se mes-
mo às atuações ao vivo com um palco 
montado na praça, em frente à loja.

Para este ano, está tudo prepara-
do para receber os músicos que vão 
fazer as delícias de uma véspera de 
Natal diferente.

Iniciativa que cresceu “esponta-
neamente” entre os clientes do 
Ah Coisas regressa à praça das 
Fontainhas para animar a tarde 
da véspera de Natal com
muita música e, claro, figos. 

‘Papa Figos’ regressa 
às Fontainhas na 
véspera de Natal
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