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A LAGARTINHA MUITO      
COMILONA 
de Eric Carle
ilustações de Eric Carle
14 de março, 10H30
ENTRADA GRATUITA, M/4
(sujeito a marcação prévia)

À luz da Lua, um pequenino ovo descansava 
numa folha. Num domingo de manhã o sol 
quente chegou e PLOC!..., de dentro do ovo saiu 
uma lagartinha magra e esfomeada.

A ÁRVORE DOS 
SONHOS 
de Renata Pereira Correia
ilustações de Pedro Emanuel Santos
29 de março, 10H30
ENTRADA GRATUITA, M/6
(sujeito a marcação prévia)

“Era uma vez um menino chamado Gonçalo, 
que morava numa aldeia muito distante. Corria 
por campos verdejantes, saltava à corda, sorria 
como ninguém, mas no olhar desta criança 
morava uma tristeza…” Porque todos temos 
uma árvore dentro de nós, cheia de ramos e 
carregada de sonhos.

LIVRO S  “HORA D O C ONTO”

CENTRO 
CULTURAL 
municipal
DE VILA DAS AVES



SOCORRO, SOU UM PEIXE
de Michael Hegner e Stefan Fjeldmark
2 de março, 10h30, 77’min
ENTRADA GRATUITA - M/4
(sujeito a marcação prévia)

“Três crianças decidem ir pescar, mas quando a maré sobe, são obrigadas a 
refugiar-se numa gruta. Aí, encontram um navio abandonado e o laboratório 
de um cientista louco. Uma delas bebe por acaso a poção e transforma-se 
em estrela do mar. As outras duas crianças acabam também por beber a 
poção.”

PERSÉPOLIS|PERSEPOLIS
de Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud
8 de março, 14h30, 117’min
ENTRADA GRATUITA - M/12
(sujeito a marcação prévia)

“Persépolis conta a história de uma menina que cresce no Irão durante a 
Revolução Islâmica (história autobiográfica de Marjane Satrapi). Através 
dos olhos Marjane, vemos a destruição da esperança de um povo, quando 
os fundamentalistas tomaram o poder, forçaram as mulheres a usar véu 
e prenderam milhares de pessoas. Depois de um percurso cultural pelo 
Ocidente, Marjane, sempre dividida entre a sua cultura de origem e o 
Ocidente, acaba por decidir ficar a viver em França.”

O TRIGO E O JOIO
de Manuel Guimarães
9 de março, 14h30, 94’min
ENTRADA GRATUITA - M/12
(sujeito a marcação prévia)

“O Baixo Alentejo com seus tipos de camponeses e ganhões, os “montes” a 
pintalgar de branco a planície imensa, as crendices, a nostalgia das canções, 
a labuta do trabalhador nas ceifas, pela conquista do pão. O dinheiro mal 
gasto na feira, que era destinado à compra duma burra - indispensável para 
que a courela se transforme num mar de trigo - serve de pretexto ao drama 
particular que se relata, sobre a família de Loas, um pequeno lavrador em 
decadência...”

MADAGÁSCAR 2
de Eric Darnell e Tom Mcgrath
23 de março, 10h30, 86’min
ENTRADA GRATUITA - M/6
(sujeito a marcação prévia)

“Naufragados nas margens distantes de Madagáscar, os nova-iorquinos 
engendraram um plano tão louco, que o mais provável é resultar! Com 
precisão militar, os pinguins consertaram um avião velho que se despenhara...
ou aquilo que restava dele...”

C INEMA



Criados no verão de 2007 na cidade de Braga, os Peixe: Avião são hoje um 
dos coletivos de maior destaque da música moderna portuguesa. Com cinco 
álbuns publicados até ao momento, destaca-se o disco homónimo de 2013, 
considerado um dos melhores álbuns nacionais desse ano, e “Peso Morto”, 
publicado em 2016. Um concerto a não perder.

“Pedro e o Lobo”, é um divertido espetáculo de teatro musical com mario-
netas, contando com interpretações cantadas por três atores e um músico. 
Uma versão renovada da famosa fábula de Esopo com recurso a formas 
animadas, desenvolvidas através de figuras bidimensionais e tridimensio-
nais.

“Manuel Alegre, natural de Águeda, estudou Direito na Universidade de Coimbra, onde 
foi dirigente estudantil. Mobilizado em 1962 para Angola como oficial miliciano, foi preso 
pela policia politica por não querer participar na guerra colonial. Depois de em 1963 
regressar a Coimbra, sob o regime de residência fixa, conseguiu, no ano seguinte, de-
sertar. Até 2 de maio de 1974, viveu em Paris e mais tarde em Argel, onde foi locutor da 
emissora Voz da Liberdade. Conhecido pela atividade politica, tem-se dedicado tam-
bém à produção literária, com incidência particular na poesia. Em 1999, foi-lhe atribuído 
o Prémio Pessoa”
in//portal da literatura

25 de março, 16H00, 50’min
ENTRADA GRATUITA - M/4 

PEDRO E O LOBO

SONORIDADES 2017 

18 de março, 22H00
BILHE TEIRA: 5,00 EUROS

PEIXE : AVIÃO

MANUEL ALEGRE
1 A 31 de MARÇO
S ugestão d e leitura.  Bibl i ografia em d estaque na Bibl i oteca do CC MVA

em Destaque

MÚSICA

C IC LO DE TEATRO PA RA A INFÂ NC IA



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 RESTAURADOS

até 25 de março
ENTRADA GRATUITA - PÚBLICO EM GERAL

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.

PETS – A VIDA SECRETA DOS BICHOS 
de Yarrow Cheney, Chris Renaud (filme)
11 de março, 16h00, 87’min
ENTRADA GRATUITA - M/6
(sujeito a marcação prévia)

Na cidade, a vida dos animais de estimação começa quando os donos saem 
para o trabalho. 

RECRIAR, OLHANDO… JOSE DE GUIMARÃES 
23 de março a 13 de abril
ENTRADA GRATUITA - PÚBLICO EM GERAL

A exposição reúne trabalhos de alunos, docentes e funcionários do Agrupamento de Escolas de S. 
Martinho.


