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O SAPO APAIXONADO 
de Max Velthuijs
ilustações de Max Velthuijs
4 de maio, 10H30
ENTRADA GRATUITA, M/4
(sujeito a marcação prévia)

O Sapo anda preocupado com a saúde: tem o 
coração a bater depressa demais. A Lebre diz 
que ele deve estar apaixonado — mas por quem? 
O autor desta encantadora história de amor é 
Max Velthuijs, artista holandês de reputação in-
ternacional, cujos livros têm sido publicados no 
mundo inteiro.

O MENINO E A NUVEM 
de Luísa Ducla Soares
ilustações de Rafaello Bergonse
23 de maio, 10H30
ENTRADA GRATUITA, M/6
(sujeito a marcação prévia)

“Quem nunca sonhou viajar com uma nuvem? Em 
busca de mundos exóticos, de um tesouro escon-
dido ou da felicidade… Pois convido-vos agora a 
acompanhar este menino na sua viagem original, 
a cavalo numa nuvem-cegonha.”
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UPSSS! LÁ SE FOI A ARCA…
de Toby Genkel
11 de MAIO, 10h30, 83’min
ENTRADA GRATUITA - M/3
(sujeito a marcação prévia)

“Reza a Bíblia que um homem chamado Noé foi chamado por Deus a cons-
truir uma grande arca que albergasse todos os animais, grandes e peque-
nos, de um dilúvio de proporções universais. Esta história é bem conhecida. 
Mas outra ficou por contar: o que aconteceu aos animais que não tiveram a 
sorte de embarcar? Dave e o filho, Finny, são nestrians, criaturas peludas, 
coloridas e trapalhonas que ouvem falar do fim do mundo iminente (...)”.

O LEÃO DA ESTRELA
de Leonel Vieira
17 de MAIO, 14h30, 106’min
ENTRADA GRATUITA - M/12
(sujeito a marcação prévia)

“Há poucas coisas na vida de Anastácio, um modesto funcionário público, 
a que ele dá valor: à família, claro, à sua mulher de sempre, Carla, e às 
duas filhas, Branca e Joana, apesar das constantes dores de cabeça que 
elas lhe provocam. E logo a seguir os Leões de Alcochete, o clube do seu 
bairro que pode regressar à glória com uma vitória em Barrancos do Inferno, 
no Alentejo. É um jogo que Anastácio não pode perder. O problema é que 
Joana espatifou o carro. Miguel, o mecânico que está envolvido com Rosa, a 
sobrinha, oferece uma solução: há na garagem um táxi que transporta oito 
pessoas (...)”.

AVIÕES
da Disney
30 de MAIO, 10h30, 88’min
ENTRADA GRATUITA - M/6
(sujeito a marcação prévia)

“Dusty não foi propriamente feito para participar em corridas aéreas e 
ainda por cima tem medo de alturas. Por isso, recorre a Skipper, um aviador 
naval, que ajuda Dusty a qualificar-se para competir com Ripslinger, o 
detentor do título de campeão do circuito de corridas. A coragem de Dusty é 
posta à prova quando ousa alcançar alturas que nunca imaginara possíveis, 
inspirando-o a voar mais alto”.

EDUCAÇÃO PELA ARTE
8 a 27 de maio
ENTRADA GRATUITA 

A exposição reúne trabalhos de alunos do Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques.

C INEMA

EXPO SIÇÃO



José Augusto Neves Cardoso Pires nasceu no dia 2 de outubro de 1925 em São 
João do Peso, Vila de Rei, distrito de Castelo Branco, e faleceu no dia 26 de outubro 
de 1998 em Lisboa. Os pais fixam-se em Lisboa quando ele era ainda criança. Nesta 
cidade, frequentou o Liceu Camões e iniciou o curso de Matemáticas Superiores na 
Faculdade de Ciências. Desistindo do curso, dedicou-se à tradução e ao jornalismo, 
começando na revista Eva em 1949. Depois de passar por várias publicações, tor-
nou-se diretor do Diário de Lisboa. Os Caminheiros e Outros Contos (1949), o seu 
primeiro livro, foi retirado do mercado pela Censura. Com a novela O Hóspede de 
Job, ganha em 1963 o Prémio Camilo Castelo Branco da Sociedade Portuguesa de 
Escritores, tornando-se um dos autores mais conceituados do pós Neo-realismo. Do 
romance Balada da Praia dos Cães foi feito um filme realizado por José Fonseca e 
Costa. O mesmo romance ganhou em 1982 o Grande Prémio de Romance e Nove-
la da Associação Portuguesa de Escritores. Foi distinguido em 1997 com o Prémio 
Fernando Pessoa.

27 de MAIO, 22h00
ENTRADA GRATUITA - PÚBLICO EM GERAL 
Adriana Torres – Voz | Alexandre Sobral – Guitarra | Filipe Fernandes - Piano 
Luís Miguel Carvalho – Bateria | Miguel Silva – Baixo

THE MAMMA

SONORIDADES – LINCE 
SOFIA RIBEIRO 

CONCERTO DA PRIMAVERA
Grupo Coral e Oficina de Música de Vila das Aves
20 de maio, 21H30
ENTRADA GRATUITA - PÚBLICO EM GERAL

2 A 31 de maio

em Destaque

MÚSICA

N OI TE TIR SE N SE

JOSÉ CARDOSO PIRES
S ugestão d e leitura. 
Bibl i ografia em d estaque na Bibl i oteca do CC MVA

NOVAS EXPRESSÕES - LISBOA STRING TRIO (PORTUGAL)

28 de maio, 18H00
PÚBLICO EM GERAL
BILHE TEIRA: ADULTOS: 7,50 EUROS |  ESTUDANTES: 50% DESCONTO

FE STIVA L INTERNAC I ONA L DE GUI TA RRA

6 de maio, 22H00
PÚBLICO EM GERAL 
BILHE TEIRA - 5,00 EUROS

“LINCE é Sofia Ribeiro. Conhecemo-la sobretudo enquanto teclista dos 
We Trust mas agora também neste seu projeto a solo em que a voz aca-
ba por se impor, melodiosa, discreta e mais do que capaz de dar corpo 
às melodias e às letras da sua própria autoria. Com uma intensa agenda 
de concertos, LINCE protagoniza em Vila das Aves o concerto de encer-
ramento do Sonoridades. A não perder.



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

C IC LO DE TEATRO PA RA A INFÂ NC IA

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

DE CONTO A CONTO…
conceção e dinamização de Rui Ramos
13 de maio, 16h00
ENTRADA GRATUITA - M/4
(sujeito a marcação prévia)

O Baú dos Contos - No baú do contador guardo segredos de espantar, his-
tórias de encantar e outras de assustar. Contos antigos e outros modernos, 
uns falados, outros cantados, por vezes, acompanhados por instrumentos 
musicais, bem originais. Venham escutar aquilo que tenho para revelar e de 
certo que vão ficar a desejar por mais.

O PATO BITATO
20 de maio, 16h00
ENTRADA GRATUITA - M/3
(sujeito a marcação prévia)

A história rimada de um pato traquina pode ser uma forma simples, mas 
clara, de abordar valores e interiorizar regras de bom comportamento. Es-
pecialmente dirigida ao público mais pequeno, esta encenação alegre e di-
vertida pretende mostrar, não só as “asneiras” deste pato, mas também a 
forma como ele vai aprendendo, à sua medida, o sentido da responsabilida-
de. Uma produção da Companhia de Teatro “Os Quatro Ventos”.

LA ZER E BEM-E STA R

AULAS DE GINÁSTICA E DEFESA PESSOAL
segundas e quintas, 09h15
ENTRADA GRATUITA - PÚBLICO EM GERAL
(sujeito a marcação prévia)

AULAS DE DANÇA
quartas e sextas, 09h30
ENTRADA GRATUITA - PÚBLICO SÉNIOR
(sujeito a marcação prévia)


