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FREDERICO
de Leo Lionni
ilustrações de Leo Lionni
15 de fevereiro, 10H30
ENTRADA GRATUITA, M/6
(sujeito a marcação prévia)

Uma família de ratos recolhe provisões e 
todos trabalham, todos exceto Frederico, que 
aparentemente não faz nada. Mas ele também 
aprovisiona: raios de sol, cores, palavras... 
Quando chega o inverno, comprova-se que o 
seu labor poético foi imprescindível para os 
ratos suportarem melhor a crueza da estação.

VISTE O LEÃO? 
de Armando Quintero
ilustações de Géraldine Alibeu
7 de fevereiro, 10H30
ENTRADA GRATUITA, M/4
(sujeito a marcação prévia)

“- Viste o Leão? - perguntou a rã.
Trago-lhe uma carta que cheira a erva fresca e 
a flores recém-colhidas.”
Através desta fórmula, carregada de lirismo, 
que a rã repete a cada um dos animais com 
que se encontra, este álbum completa página 
a página uma espécie de puzzle de criaturas 
da selva, cujas respostas se transformam em 
pequenas pistas.
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PEQUENOS E GRANDES 
MONSTROS
de Everton Rodrigues
2 de fevereiro, 10h30, 120’min
ENTRADA GRATUITA - M/4
(sujeito a marcação prévia)

“Dois cientistas excêntricos e apatetados nunca fazem nada bem, mas de 
alguma forma conseguem manter a reputação de serem formidáveis caça-
dores de monstros! Certo dia, a “invenção” dos nossos cientistas força-os a 
compreenderem que precisam de testar a sua reputação, com a ajuda de 
dois miúdos espirituosos, são os únicos capazes de salvarem o mundo de 
uns pequenos e grandes monstros muito astutos... e gulosos! Que confusão 
divertida!”

O MIÚDO DA BICA
de Constantino Esteves
9 de fevereiro, 14h30, 81’min
ENTRADA GRATUITA - ADULTOS
(sujeito a marcação prévia)

“A vida de Fernando Farinha, desde miúdo em que fugia da escola para 
cantar o fado, e a condescendência dos progenitores, embora aspirando 
a que ele tenha um emprego “honesto”. Empregado numa filial lisboeta 
duma grande firma estrangeira; atuação na Adega Mesquita; a atração pelo 
profissionalismo do fado, devido à influência de Chico das Fragatas, que 
se torna seu agente e depois o abandona, cabendo a Rosa promover a 
reconciliação familiar...”

À PROCURA DE NEMO
de Andrew Stanton
23 de fevereiro, 10h30, 97’min
ENTRADA GRATUITA - M/4
(sujeito a marcação prévia)

“Uma divertida história que o levará às profundezas do oceano... Irá nadar 
por entre gargalhadas e ficará inundado de muita emoção... Quando o peixe 
Nemo é apanhado e levado para longe de casa, Marlin tem de ir à procura 
do filhote com a ajuda de Doris. O pai, super protetor e a simpática, mas 
esquecida amiga, vão embarcar numa grande aventura que os fará cruzar 
com tubarões vegetarianos, tartarugas surfistas e gaivotas zangadas...”

C INEMA



Constituído pelos irmãos Hugo e Nuno Machado, o projeto The Black Zebra, 
com o seu pós-rock explosivo, dá início a mais um ciclo de concertos dedica-
do aos novos valores da música portuguesa. Depois do EP “The Worst Shit 
Demo”, lançado em 2015, e de uma extensa tour de promoção da banda, 
preparam agora a edição da sua primeira longa duração, “Nonsquare”. O 
single de avanço “Children” já roda em algumas rádios e nas redes sociais.

Nasceu em 1943 em Lisboa. Licenciada em Germânicas pela Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa, em 1958 iniciou a sua colaboração no suplemento «Juvenil» do 
Diário de Lisboa e a partir de 1969 dedicou-se ao jornalismo profissional.
Desde 1979 tem vindo a publicar regularmente livros tendo, editados na Caminho, 
mais de cinco dezenas de títulos. Recebeu em 1979, o Prémio de Literatura Infantil 
Ano Internacional da Criança com “Rosa, Minha Irmã Rosa”, em 1983, com “Este Rei 
que Eu Escolhi”, o Prémio Calouste Gulbenkian de Literatura Infantil e em 1994 o Gran-
de Prémio Gulbenkian, pelo conjunto da sua obra.

24 de fevereiro, 21H30
ENTRADA GRATUITA - PÚBLICO EM GERAL

NOITE TIRSENSE – OS TUNA

SONORIDADES – THE BLACK ZEBRA
18 de fevereiro, 22H00
BILHE TEIRA: 5 EUROS - PÚBLICO EM GERAL

IX CICLO DE JAZZ
25 de fevereiro, 21h30
ENTRADA GRATUITA - PÚBLICO GERAL

O jazz está de regresso a Santo Tirso, com mais um ciclo de concertos que 
refletem a dinâmica do jazz nacional e dos seus principais instrumentistas, a 
que se juntam alguns convidados internacionais.

ALICE VIEIRA
1 A 28 de fevereiro
S ugestão d e leitura.  Bibl i ografia em d estaque na Bibl i oteca do CC MVA

em Destaque

MÚSICA



«QUIQUIRIQUI» ESPETÁCULO DE TEATRO DE MARIONETAS

11 de fevereiro, 16H00
ENTRADA GRATUITA, M/3
(sujeito a marcação prévia)

Dinamização: Historioscopio
Criação Artística: Samantha Jesus e Joana Teixeira
Cenografia e Marionetas: Samantha Jesus
Interpretação: Catarina Joele e Samantha Jesus

«GALINHOLAS TAGARELAS» 
Após o espetáculo, as crianças têm curiosidade em saber como as coisas são feitas. O objetivo das 
Oficinas Criativas é levantar um pouco a cortina e motivar os participantes para o desenvolvimento 
dos seus próprios projetos. Com os mesmos materiais usados na construção de uma das marionetas 
do espetáculo, cada criança cria a sua personagem de acordo com a sua criatividade.

OFICINA CRIATIVA ASSOCIADA (CONSTRUÇÃO DE MARIONETAS DE MOLA)

AULAS DE GINÁSTICA E DEFESA PESSOAL
SEGUNDAS E QUINTAS, 09H15
ENTRADA GRATUITA - PÚBLICO GERAL

AULAS DE DANÇA
QUARTAS E SEXTAS, 09H30
ENTRADA GRATUITA - PÚBLICO SÉNIOR
(sujeito a inscrição prévia)

(sujeito a inscrição prévia)

RETRATOS ORIGINAIS E RETRATOS

13 de fevereiro a 25 de março
ENTRADA GRATUITA - PÚBLICO EM GERAL

RESTAURADOS – DE AVELINO LEITE E ANTÓNIO OLIVEIRA 

CENTRO CULTURAL MUNICIPAL DE VILA DAS AVES
RUA DE SANTO HONORATO, 220
4795 - 114 VILA DAS AVES
TELEFONE: 252 870 020 | E-MAIL: CCVA@CM-STIRSO.PT
HORÁRIO: SEG. A SEXTA: 9H00-17H30
SÁBADO: 14H30-18H30 (ENCERRA AO SÁBADO NO MÊS DE AGOSTO)

+ INFORMAÇÃO

EXPO SIÇÃO

LA ZER E BEM-E STA R

ATIVIDA DE S EM FAMÍLIA – PAI S& F ILHO S

Exposição composta por vinte e seis retratos de poetas de língua portuguesa (retratos pintados por 
Avelino Leite) e textos de António Oliveira (retratos restaurados) que retratam o estilo do autor.


