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CHICO FANTÁSTICO SU-
PER HERÓI DE PLÁSTICO 
de Pedro Seromenho
ilustações de José Machado
6 de junho, 10H30
ENTRADA GRATUITA, M/6
(sujeito a marcação prévia)

Chico Fantástico é um super-herói de plástico 
que, um dia, viaja até ao reino da Poliméria onde 
as casas e os castelos são feitos de alguidares 
e bidões e os telhados e as torres são vasilhas e 
boiões. As flores não murcham, a chuva não mol-
ha e os habitantes, que se chamam polímeros, 
têm cara de poucos amigos. Algo de terrível está 
prestes a acontecer!

O COELHINHO BRANCO 
de Xosé Ballesteros
ilustações de Óscar Villan
21 de junho, 10H30
ENTRADA GRATUITA, M/4
(sujeito a marcação prévia)

“Era uma vez um coelhinho branco. Um dia foi 
buscar couves à horta para fazer um caldinho. 
Quando o coelhinho branco voltou para casa, en-
controu a porta fechada e bateu:
- Quem é? - perguntou um vozeirão lá de dentro...
...E em busca de ajuda para reconquistar a sua 
casa, ocupada pela terrível cabra cabressa, que 
se lhe saltava em cima lhe partia a cabeça, o coe-
lhinho terá várias surpresas...”
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ALDEIA DA ROUPA BRANCA
de Chianca de Garcia
22 de junho, 14h30, 84’min
ENTRADA GRATUITA - ADULTOS
(sujeito a marcação prévia)

“Gracinda, jovem lavadeira, vive com o padrinho, o Tio Jacinto, e juntos têm 
um negócio familiar, que trata de lavar a roupa dos habitantes de Lisboa, na 
aldeia onde moram, nos arredores de Lisboa. Infelizmente, a vida não lhes 
tem corrido bem. Mas tudo muda de figura quando a rapariga decide ir à 
cidade tentar convencer Chico, o filho do Tio Jacinto por quem Gracinda se 
apaixonou, a voltar à terra para recuperar o negócio. Na mesma altura, pre-
param-se as festas populares da aldeia, ocasião propícia às disputas entre 
o Tio Jacinto e a sua eterna rival, a viúva Quitéria, em que ambos tentam 
trazer a melhor banda para animar a festa.”

A VIAGEM DE POPEYE: 

de King Features
13 de junho, 10h30, 48’min
ENTRADA GRATUITA - M/4
(sujeito a marcação prévia)

“O marinheiro devorador de espinafres mais famoso do mundo zarpa para 
alto mar em “A viagem de Popeye”. O velho bando está cá todo! O boçal 
Brutus, a apaixonada Olívia Palito, o destemido Swee’ Pea e o clandestino 
amante de hambúrgueres, Wimpy, vão juntar-se ao Popeye para salvar o 
seu há muito desparecido Pappy da maléfica, para não dizer horrorosa, 
Bruxa do Mar.”

EM BUSCA DE PAPPY

CASA DA MAGIA
de Ben Stassen
29 de junho, 10h30, 82’min
ENTRADA GRATUITA - M/6
(sujeito a marcação prévia)

“Trovão é um pequeno gatinho que foi abandonado pela sua família e que se 
refugia numa misteriosa mansão onde vive um excêntrico mágico reformado, 
Lorenzo (voz de Luis de Matos). Lorenzo vive com o seu divertido grupo de 
animais e autómatos, que tem poderes surpreendentes. Quando o Mágico 
Lorenzo tem um acidente de bicicleta e é hospitalizado, o seu ambicioso 
sobrinho aproveita-se da situação para tentar vender a mansão que Lorenzo 
tanto adora e mandá-lo para um lar. É então que o Trovão tem uma ideia 
fantástica: transformar a mansão numa casa assombrada! Com a ajuda dos 
seus amigos, ele vai organizar a resistência para tentar evitar que a mansão 
seja vendida. Conseguirá o valente Trovão, juntamente com os seus novos 
amigos, evitar este odioso plano?”

C INEMA



José Agustina Bessa-Luís nasceu em Vila Meã, Amarante, a 15 de outubro 
de 1922. A sua infância e adolescência são passadas nesta região, cuja 
ambiência marcará fortemente a obra da escritora. Estreou-se como ro-
mancista em 1948, com a novela Mundo Fechado, tendo desde então man-
tido um ritmo de publicação pouco usual nas letras portuguesas, contando 
até ao momento com mais de meia centena de obras. (...)
Agustina Bessa-Luís foi distinguida com o prémio Vergílio Ferreira 2004, 
atribuído pela Universidade de Évora, pela sua carreira como ficcionista, 
e o prémio Camões 2004, o mais alto galardão das letras em português.

1 a 9 de junho
ENTRADA GRATUITA - PÚBLICO EM GERAL

 
EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS ARTÍSTICOS DE ALUNOS DA ESCOLA SUPERIOR 
ARTÍSTICA DE GUIMARÃES

OUPA

NOITE DE FADO 

IX CICLO DE JAZZ DE SANTO TIRSO
AP Quarteto
16 de junho, 21H30
ENTRADA GRATUITA - PÚBLICO EM GERAL

1 A 30 de junho

em Destaque

MÚSICA

EXPO SIÇÃO

AGUSTINA BESSA-LUIS

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

3 de junho, 22H00
ENTRADA GRATUITA - PÚBLICO EM GERAL 

Formação liderada pelo jovem guitarrista e compositor portuense que tem vindo a destacar-se como 
um valor seguro no jazz nacional.
Com um percurso notável como líder do seu quinteto, com o qual gravou o seu álbum de estreia “6e5”, 
e tendo sido o compositor na íntegra da música de “Mergulho” (o segundo disco do Coreto, o large 
ensemble residente da Associação Porta-Jazz), AP preparara já a gravação do registo com este 
quarteto. (...)

AP - GUITARRA | CARLOS AZEVEDO - PIANO | FILIPE TEIXEIRA - CONTRABAIXO
ACÁCIO SALERO - BATERIA

com Ana Moura

A NA MOURA  -  VOZ
MIGUEL SILVA  -  GUITARRA PORTUGUESA
LIN O LOBÃO  -  GUITARRA 



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

OF IC INAS DE VERÃO

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

À PROCURA DE DORY (FILME)
realização: Angus MacLane; Andrew Stanton
17 de junho, 16h00, 97’min
ENTRADA GRATUITA - M/4
(sujeito a marcação prévia)

26 de junho a 28 de julho
ENTRADA GRATUITA - DOS 4 AOS 8 ANOS
(sujeito a marcação prévia)

JUNHO
26.06 | 15:00 – 16:35 - Cinema: “O PANDA KUNG FU 3”; 95 min. 

27.06 | 15:00 – 17:00 - Oficina de expressão plástica.

28.06 | 15:00 - 16:30 - Cinema: “HOTEL TRANSYLVANIA 2”; 88 min. 

29.06 | 15:00 – 17:00 - Conto: “O MENINO E A NUVEM” - Oficina de expressão plástica. 

30.06 | 15:00 - 16:55 - Cinema: “O AMIGO GIGANTE”; 115 min. 

JULHO
03.07 | 15:00 – 17:10 - Cinema: “A GUARDA DO LEÃO: LIBERTA O PODER”; 130 min.

04.07 | 15:00 – 17:00 - Oficina de expressão dramática.

05.07 | 15:00 – 17:00 - Oficina de expressão dramática.

06.07 | 15:00 – 17:00 - Oficina de expressão dramática.

07.07 | 15:00 – 16:30 - Cinema: “ALVIN E OS ESQUILOS 4: A GRANDE AVENTURA”; 90 min.

10.07 | 15:00 – 16:3 5 - Cinema: “A IDADE DO GELO: O BIG BANG”; 95 min. 

12.07 | 15:00 – 16:30 - Cinema: “PLANETA 51”; 90 min. 

13.07 | 15:00 – 17:00 - Conto: “O H PERDEU UMA PERNA”- Oficina de expressão plástica.

14.07 | 15:00 – 16:30 - Cinema: “O GATO DAS BOTAS”; 90 min. 

17.07 | 15:00 – 17:00 - Jogos. 

18.07 | 15:00 – 17:00 - Conto: “A ÁRVORE DOS SONHOS” - Oficina de expressão plástica. 

19.07 | 15:00 – 16:30 - Cinema: “A PRINCESA E O SAPO”; 90 min. 

20.07 | 15:00 – 17:00 - Oficina de expressão plástica.

21.07 | 15:00 – 16:25 - Cinema: “A VIDA SECRETA DOS NOSSOS BICHOS”; 85 min.

24.07 | 15:00 – 17:00 - Jogos. 

25.07 | 15:00 – 17:00 - Oficina de expressão plástica. 

26.07 | 15:00 – 16:25 - Cinema: “A OVELHA CHONÉ”; 85 min.

27.07 | 15:00 – 17:00 - Conto: “CHICO FANTÁSTICO SUPER HERÓI DE PLÁSTICO” - Oficina de expressão plástica.

28.07 | 15:00 – 16:30 - Cinema: “VAIANA”; 103 min.


