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O GATO E O 
ESCURO
de Mia Couto
ilustrações de Danuta Wojeiechowska
26 de janeiro, 10H30
ENTRADA GRATUITA, M/6
(sujeito a marcação prévia)

“A inventividade a que Mia Couto nos acostumou 
e o seu domínio da língua, numa história para 
crianças, ou também para adultos partilharem 
com as crianças. As ilustrações de Danuta 
Wojciechowska complementam este universo 
maravilhoso. Para perder o medo do escuro.”

UM BOCADINHO 
DE INVERNO 
de Paul Stewart
17 de janeiro, 10H30
ENTRADA GRATUITA, M/4
(sujeito a marcação prévia)

“É quase Inverno, e está a chegar a altura do 
sono anual do Ouriço. O Ouriço pede ao Coelho 
que lhe guarde um bocadinho de Inverno, para 
quando acordar saber como é. Mas o Coelho é 
muito esquecido. Será capaz de se lembrar da 
promessa?”

LIVRO S  “HORA D O C ONTO”

CENTRO 
CULTURAL 
municipal
DE VILA DAS AVES

O Cavalinho de Pau do Menino Jesus



FROSTY O BONECO DE 
NEVE
de Arthur Rankin e Jules Bass
10 de janeiro, 10h30, 60’min
ENTRADA GRATUITA - M/4
(sujeito a marcação prévia)

“O amigo mais fresquinho das crianças. O que poderá ser mais tradicional na 
época natalícia do que construir um boneco de neve?”

CANTIGA DA RUA
de Henrique Campos
12 de janeiro, 14h30, 109’min
ENTRADA GRATUITA - ADULTOS
(sujeito a marcação prévia)

“Alberto, cantor de vocação, é contrariado pelo pai (que o quer empregado 
na sua sapataria), e pela madrasta (que influencia o progenitor, em favor 
do próprio filho, Luís). Alberto passa a dormir em casa de Mariana, que o 
criou desde menino, e mãe de Maria da Luz, que lhe retribui a afeição. Vítima 
de calúnia familiar, Alberto sai do lar e do país, tornando-se um ídolo da 
Europa. Finalmente regressa a Lisboa, para se exibir num espetáculo de gala 
no Teatro de São Carlos, triunfando a reconciliação com os seus e o afeto 
por Maria da Luz...”

LORAX
de Michael Johnson e Tatjana Ilyna
19 de janeiro, 10h30, 83’min
ENTRADA GRATUITA - M/6
(sujeito a marcação prévia)

“Lorax é uma adaptação do clássico conto de uma criatura da floresta que 
partilha o contínuo poder da esperança. A aventura de animação segue a 
viagem de um rapaz de 12 anos que procura apenas o que o fará ganhar o 
afeto da rapariga dos seus sonhos. Para o encontrar, terá de descobrir a 
história do Lorax, a irritante, mas charmosa criatura que luta para proteger 
o seu mundo.”

C INEMA



Diferentes agrupamentos de folclore do município aprumam os trajes e 
afinam as vozes e os instrumentos para um momento de celebração. 
Cumpre-se, desta forma, a velha tradição do Cantar dos Reis, com a qual se 
assinala o nascimento de Jesus e dá-se as boas-vindas ao ano que começa.

27 de janeiro, 21H30
ENTRADA GRATUITA - PÚBLICO EM GERAL

NOITE TIRSENSE - GIN FIZZ

CANTAR OS REIS
6 de janeiro, 21H00
ENTRADA GRATUITA - PÚBLICO EM GERAL

IX CICLO DE JAZZ
21 de janeiro, 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.

MÁRIO CLÁUDIO
1 A 31 de janeiro
Sugestão de le itura.  Bibl iografia em destaque 

na Bibl ioteca do CCMVA

em Destaque

MÚSICA

Atuação dos Grupos:

Grupo Etnográfico das Aves | Grupo Folclórico de S. Martinho do Campo

Rancho Santo André de Sobrado | Rancho Folclórico de S. Salvador de Monte Córdova



O PRINCIPEZINHO
de Mark Osborne (Filme)
14 de janeiro, 16H00
ENTRADA GRATUITA, M/6
(sujeito a marcação prévia)

“Uma menina vive com a sua mãe, uma mulher de tal modo obcecada com o futuro da filha que tem 
tudo delineado para cada hora de vida da criança. Os testes de admissão para um colégio muito 
conceituado são a grande preocupação do momento e nada, nem ninguém, parece demovê-la dos 
planos. Para ela, nada pode ser deixado ao acaso. Um certo dia, a pequena conhece o vizinho da casa 
ao lado, que lhe envia um desenho num pequeno avião de papel (...)”.

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)

BONECAS DO MUNDO 
Até 21 de janeiro de 2017
ENTRADA GRATUITA - PÚBLICO EM GERAL

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

A exposição reúne uma centena de bonecas, de mais de cinquenta países da 
Europa, Ásia, América e África, que vestem os trajes típicos dos seus países 
de origem.

Organização: CCMVA
Colaboração: Museu de Ovar


