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Caros escalabitanos, é com muito orgulho que olhamos 
para a conclusão deste primeiro ano do Santarém 
Cultura – plano estratégico para a Cultura de Santarém. 
Um projeto municipal, agregador de vários espaços 
culturais – Teatro Sá da Bandeira, Casa do Brasil, 
Incubadora d’ Artes de Santarém, Palácio Landal e 
Convento de São Francisco – que tinha como principal 
objetivo implementar uma nova política cultural na 
cidade, uma dinâmica de programação e comunicação 
integrada que contribuísse para a atratividade do 
território local e para a capacitação das pessoas que 
nele vivem, ou que o visitam.

Cumprimos esse grande objetivo e, 
consequentemente, assistimos à integração da cidade 
de Santarém no panorama dos grandes programas 
e palcos culturais nacionais. Um reconhecimento 
conseguido pelo trabalho de valor que está a ser 
feito na Cultura em Santarém. Um reconhecimento 
manifestado por diversos municípios (vizinhos ou 
mais distantes), pelas companhias e artistas que 
temos acolhido e pelos teatros, associações ou outras 
entidades culturais com quem têm sido realizadas 
inúmeras parcerias.

O trabalho de fidelização de públicos, fundamental 
para o sucesso deste programa, foi visível na adesão 
de público nos espetáculos e atividades de qualidade 
realizados tanto no Teatro Sá da Bandeira como fora 
dele – entre outros espaços municipais da cidade ou 
mesmo nas diversas freguesias. O que se viu refletido, 
inclusivamente, nas dinâmicas de outros projetos 
culturais desenvolvidos pelo município, como por 
exemplo o  FÓS realizado em parceria com a Diocese  
de Santarém e a Santa Casa da Misericórdia de Santarém, 
e que este ano aumentou o número de público.

Um novo ano se aproxima e com ele mais um 
trimestre repleto de boas propostas artísticas. Deixo-
vos o convite para se juntarem a nós nas propostas 
Santarém Cultura, assim como no Concerto de Ano 
Novo, no Carnaval de Santarém e nas Festas de S. José.

Votos de um excelente ano de 2020,
Até breve.
 

RICARDO GONÇALVES
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM

SANTARÉM
CU LTURA



Santarém Cultura, Santarém com Vida.
Faz um ano que iniciámos a 

implementação do projeto Santarém Cultura. 
Após um primeiro período de descoberta e 
mapeamento do território, assistimos ao seu 
crescimento de uma forma muito especial 
ao longo destes 12 meses. Meses intensos, 
de muita programação com qualidade e 
exigência, realizados por uma grande equipa 
que trabalha diariamente para que nos dias 
de espetáculos tudo pareça simples e para 
que cada pessoa do público leve para sua 
casa uma experiência única, uma experiência 
que a ligue com a vida e a faça pensar. Uma 
experiência de conforto que a leve a desejar 
voltar ao teatro, à dança, à música, aquele 
local onde a experiência artística, com ou 
sem voz, nos faz descobrir mais sobre nós 
próprios e sobre o mundo que nos rodeia.  
Foi nesse sentido que há precisamente um 
ano referi no edital da primeira agenda 
Santarém Cultura que a Cultura é uma 
vitamina essencial para o bem estar e 
desenvolvimento de cada cidadão.

Neste último trimestre do ano de 2019 
mantivemos a qualidade de programação 
que caracterizou este ano de novas políticas 
culturais para o concelho. Destaco algumas 
dessas propostas – logo em setembro tivemos 
uma grande promessa da música brasileira 
Tim Bernardes, em outubro pela primeira 
vez em Santarém o Teatro Nacional Dona 
Maria II com “Um outro fim para a menina 
Júlia”, seguido de dois concertos excecionais 
um com o maestro Rui Massena e outro 
com a irreverente artista internacional Sarah 
MacCoy e, em dezembro para terminar o ano 
em excelência, dois concertos inéditos do 
Rodrigo Leão.

Abrimos 2020 com energia renovada para 
mais um ano de compromissos, mantendo 
a fasquia de programação até agora 
apresentada. Entre muitos outros espetáculos, 
teremos a cómica e inovadora Ópera Simplex 
pelo Quarteto Contratempus, a maravilhosa 
voz de Aline Frazão, um grande espetáculo 
de teatro “Vidas Íntimas” pela companhia de 
referência Artistas Unidos, a voz e guitarra 
de Tiago Bettencourt para celebrar o dia dos 
namorados, o pungente humor de Pedro 
Teixeira da Mota (em dose dupla no Teatro Sá 
da Bandeira), e também uma nova referência 
da música portuguesa Surma. 

Para o público familiar, escolar, 
comunitário, continuaremos com o projeto 
ESCALA a desenvolver inúmeras propostas 
que visam a aproximação de novos públicos  
– espetáculos, exposições, workshops, 
oficinas ou simples conversas – no sentido 
de marcar as futuras gerações de artistas, 
espetadores, cidadãos escalabitanos. 

Esperamos por todos vós.
Bom ano novo, repleto de cultura!
Bem hajam

JOÃO AIDOS
GESTÃO E PROGRAMAÇÃO DO PROJETO
SANTARÉM CULTURA 
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Sáb, 4 jan
CNEMA 

 

Sáb, 11 jan
Teatro Sá  
da Bandeira

Sáb, 25 jan
Teatro Sá  
da Bandeira 
  

Ter, 28 jan 
Teatro Sá  
da Bandeira 
 

Sáb, 1 fev
Teatro Sá  
da Bandeira

Sex e sáb 
7 e 8 fev
Teatro Sá  
da Bandeira

Sex, 14 fev 
Teatro Sá  
da Bandeira

MÚSICA
CONCERTO 
DE ANO NOVO 
“FROM BLUES 
TO BLUE” 
ORQ. FILARMÓNICA PORTUGUESA 

MÚSICA
SIMPLEX, UMA 
ÓPERA CÓMICA 
MULTIMÉDIA 
 
 
MÚSICA
DENTRO  
DA CHUVA

ALINE FRAZÃO 

 
TEATRO/MÚSICA
MININU 

TEATRO
VIDAS ÍNTIMAS

NÖEL COWARD  

DANÇA/MÚSICA
AH! AH! AH! 
 
 
 

MÚSICA
FESTIVAL  
MONTEPIO ÀS 
VEZES O AMOR

TIAGO BETTENCOURT
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Qui e sex 
20 e 21 fev
Escolas

Sex e sáb  
28 e 29 fev
Teatro Sá  
da Bandeira
 

Qui, sex e sáb  
5, 6 e 7 mar
Teatro Sá  
da Bandeira 

Sex, 13 mar
Teatro Sá  
da Bandeira 

 
Sex e Sáb  
20 e 21 mar
Teatro Sá  
da Bandeira

22 a 27 mar
Santarém

OFICINA/TEATRO
E TU CAMÕES, 
NÃO DIZES 
NADA? 

STAND UP
CARAMEL  
MACCHIATO 

PEDRO TEIXEIRA DA MOTA

 
DANÇA 
A NOVA  
BAILARINA

ALDARA BIZARRO

 
MÚSICA 
SURMA
 
 
 

DANÇA
BIANCA  
BRANCA

LEONOR KEIL

 
ARTES PERFORMATIVAS
ENCI 2020

Sáb, 4 jan
17h00 
CNEMA 
– Centro 
Nacional de 
Exposições 
e Mercados 
Agrícolas

ORQUESTRA 

FILARMÓNICA 

PORTUGUESA 

DIREÇÃO Osvaldo Ferreira 

CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA 

M/6

PREÇO 10€  

(a bilheteira reverte a favor 

de instituições locais)

Mais informações em  

www.santaremcultura.pt  

ou na página do facebook 

Santarém Cultura

  
   CONCERTO 
DE ANO NOVO 

“FROM 
BLUES  
TO BLUE” 

ORQUESTRA FILARMÓNICA 
PORTUGUESA 

MÚSICA

Este concerto faz-nos embarcar numa fantástica viagem que se inicia  
do outro lado do Atlântico, com a apresentação de obras de dois grandes 
compositores norte-americanos (Leonard Bernstein e George Gershwin). 

Viajamos depois para a América do Sul com obras de Astor Piazolla 
(Argentina) e Tom Jobim (Brasil), percorrendo finalmente o azul do 

Oceano Atlântico até chegarmos a terras austríacas, com obras imbuídas 
da melhor tradição vienense de celebração do Ano Novo, algumas das mais 
emblemáticas valsas e polkas da autoria de Johann Strauss (filho), as quais 

serão apresentadas num ambiente alegre, festivo e de celebração.
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Sáb, 11 jan
21h30 
Teatro Sá 
da Bandeira

PRODUÇÃO Quarteto 

Contratempus 2019 

LIBRETO Carlos Tê  

e José Topa 

COMPOSIÇÃO 

Telmo Marques 

ENCENAÇÃO

António Durães 

INTÉRPRETES

Teresa Nunes (soprano),  

Miguel Leitão (tenor), 

Crispim Luz (clarinetista), 

Sérgio de A (pianista), 

Susana Lima 

(violoncelista) 

CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA 

M/6

DURAÇÃO 01h05

PREÇO 10€ (preço único)

COPRODUÇÃO 

APOIO

Mais informações em  

www.santaremcultura.pt  

ou na página do facebook 

Santarém Cultura

  
SIMPLEX, 
  UMA 
ÓPERA         
  CÓMICA 
   MULTI-
MÉDIA          
                                                                      

MÚSICA

Repórter Geneviève chega a Vila Velha do Pinheiro a meio  
do discurso fúnebre do presidente da junta, Amadeu Sobral – uma 

homenagem a uma personalidade local. A repórter aborda o presidente 
sobre os métodos revolucionários da junta – simplex. O autarca explica as 
virtualidades implantadas por ele, tão avançadas em termos tecnológicos 

para tão recôndita vila portuguesa. Tudo se deve à vinda de BJ, um 
americano que se rendeu aos encantos da serra e é adviser do presidente 
em todo o género de start-ups rurais e quejandos. O presidente convida 

a jornalista a conhecer a terra e os planos da autarquia. Geneviève 
vai-se rendendo aos encantos de V. V. do Pinheiro e a outros, que o 

coração não é de pedra. Telefonemas inoportunos, televisões avariadas, 
Cupidos confluem para uma cerimónia final. Viva o amor, viva o avanço 

tecnológico, viva Vila Velha do Pinheiro! 
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Sáb, 25 jan 
21h30  
Teatro Sá  
da Bandeira 

MÚSICA

VOZ, GUITARRAS, 

KISSANJE Aline Frazão 

SOM Sérgio Milhano 

LUZ Pedro Leston 

PRODUÇÃO Im.par 

CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA 

M/6

DURAÇÃO 01h20

PREÇO 8€ (verificar 

descontos)

Mais informações em 

www.santaremcultura.pt  

ou na página do  

facebook Santarém  

Cultura
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Aline Frazão é um dos nomes sonantes da nova geração de músicos 
angolanos. Cantora, compositora, letrista, instrumentista e produtora, 
nasceu em Luanda, em 1988, onde reside atualmente. Licenciada em 

Ciências da Comunicação, apaixonada por literatura, o seu trabalho destaca 
a importância da palavra na música, criando parcerias com escritores 

e poetas. No início de 2018, gravou no Rio de Janeiro, o seu 4º disco de 
originais “Dentro da Chuva” onde a voz e as letras – acompanhados pelo 

violão, pela guitarra eléctrica ou pelo tradicional kissanje – têm ainda 
mais espaço do que é habitual. Aline Frazão contou com a participação 

muito especial dos músicos Jaques Morelenbaum (violoncelo), João Pires 
(guitarra) e da cantora Luedji Luna, nalgumas das suas novas canções. Neste 

novo trabalho, Aline Frazão musicou para o tema “Kapiapia” os últimos 
parágrafos do livro “Como se o Mundo Não Tivesse Leste” do escritor 
angolano Ruy Duarte de Carvalho. O disco foi lançado pela Valentim  

de Carvalho (Portugal) e JazzHouse (Europa Central).

DENTRO    
   DA 

CHUVA
ALINE FRAZÃO

Ter, 28 jan 
10h00 
espetáculo 
14h00 oficina 
Escolas –
prioridade 
público escolar 
Teatro Sá  
da Bandeira 

TEATRO/MÚSICA

TEXTO E DIREÇÃO 

ARTÍSTICA  

Fernando Mota   

COCRIAÇÃO E 

INTERPRETAÇÃO  

Ana Sofia Paiva 

Fernando Mota

Gueladjo Sané

José Grossinho  

VÍDEO 

Mário Melo Costa 

REALIZAÇÃO PLÁSTICA

 E ADEREÇOS 

Marco Fonseca  

DESENHO DE LUZ E 

OPERAÇÃO TÉCNICA  

Catarina Côdea  

PRODUÇÃO E 

COORDENAÇÃO  

Violeta Mandillo 

FOTOGRAFIA DE CENA  

Mário Melo Costa 

PROPOSTAS 

PEDAGÓGICAS  

E ILUSTRAÇÕES  

Margarida Botelho  

FOTOGRAFIA DE CARTAZ 

Mário Rainha Campos   

APOIO  

Companhia de Actores 
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MININU

Era, era? Era certo. Esta é a história de um menino que 
tinha um sonho. É uma história de fuga e de viagem, 
desde os campos de arroz e os tambores mandinga de 

Gabu aos ritmos da Guiné Conakry, passando  
por Moscovo, Bissau e Lisboa. O que tem um menino 

de fazer para encontrar o seu lugar na vida e no 
mundo? A Mininu segue-se oficina Di Mininus, que 
explora os materiais e os métodos que deram origem 
ao espetáculo. Os participantes poderão tocar alguns 

instrumentos tradicionais e experimentais criados 
para este espetáculo, para além de dinamizarem jogos 
rítmicos e musicais com objetos, aprendendo também 

canções nas línguas dos povos da Guiné.

COPRODUÇÃO CCB 

– Fábrica das Artes, 

Artemrede, Teatro 

Aveirense, Centro das 

Artes e do Espetáculo 

/ Câmara Municipal de 

Sever do Vouga, São Luiz 

Teatro Municipal 

 

OFICINA

COORDENAÇÃO Fernando 

Mota, José Grossinho 

PRODUÇÃO Violeta 

Mandillo 

CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA 

M/6

DURAÇÃO 

00h45 – espetáculo 

01H00 – oficina

ESCOLAS - prioridade 

público escolar

PREÇO gratuito

Mais informações em 

www.santaremcultura.pt  

ou na página do  

facebook Santarém  

Cultura
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PREÇO 5€/2,5€  

sócios cineclube 

Romance, Musical, POR, 

2019, Cores, 112 min., 

M/12

COM Miguel Lobo Antunes, 

Luísa Cruz, Américo Silva, 

Sandra Faleiro 

PREÇO 5€/2,5€  

sócios cineclube 

Documentário, POR, 2018, 

Cores, 70 min., M/12 

Qua, 8 dez 
21h30 
Teatro Sá  
da Bandeira

 TECHNOBOSS  
               UM FILME DE  JOÃO NICOLAU 

                                   

 BOSTOFRIO  
              UM FILME DE  PAULO CARNEIRO

                                   

Luís Rovisco (Miguel Lobo Antunes) 
é director comercial de uma empresa 

de equipamentos de segurança. 
Divorciado há já vários anos e prestes 

a entrar na tão ansiada reforma, 
reencontra casualmente Lucinda, 
uma antiga paixão que ele tentará 

recuperar a todo o custo. Esse 
encontro dá-lhe uma nova esperança 
no futuro e uma vontade enorme de 

ser feliz.  Estreado mundialmente 
na secção competitiva do Festival 

de Cinema de Locarno (Suíça), 
esta é a terceira longa de ficção 

com assinatura do português João 
Nicolau, depois de “A Espada e a 

Rosa” (2010) e “John From” (2015). 

CINEMA/ CINECLUBE DE SANTARÉM

Qua, 15 jan 
21h30 
Teatro Sá  
da Bandeira
Documentário, 

Na aldeia de Bostofrio, em  
Trás-os-Montes, o realizador Paulo 

Carneiro procura chegar a um retrato 
do avô, que não conheceu e que nunca 

perfilhou o seu pai, perguntando, 
ouvindo e puxando pelas memórias 

dos seus conterrâneos. Essa 
personagem “ausente”, o avô, nunca 
se materializa – pois este não é um 

filme “sobre o avô”, é um filme sobre 
um homem à procura de uma imagem 

para o seu avô. Um documentário 
sobre a família escrito e realizado por 
Paulo Carneiro (“Água para Tabatô”).

PREÇO 5€/2,5€  

sócios cineclube 

Drama, História, FRA/BEL, 

2019, Cores, 132 min.

Com: Jean Dujardin, 

Louis Garrel, Emmanuelle 

Seigner 

Alexandre vive em Lyon com a sua 
esposa e filhos. Um dia descobre 

que o padre que o abusara quando 
era escuteiro ainda se encontra a 
trabalhar com crianças. Decide 
tomar uma atitude, de forma a 

quebrar o silêncio relativamente aos 
crimes do padre, com o apoio de 

François e Emmanuel, que descobre 
serem também vítimas. Baseada 

nos casos reais de abuso no seio da 
Igreja Católica, esta é uma história 
cuja urgência se traduz num drama 

sóbrio, mas poderoso.

11

CINEMA/ CINECLUBE DE SANTARÉM

GRAÇAS  
A DEUS        PREÇO 5€/2,5€  

sócios cineclube 

Drama, FRA/BEL, 2018, 

Cores, 137 min., M/16 

COM Melvil Poupaud, 

Denis Ménochet, Swann 

Arlaud, Éric Caravaca

Qua, 22 dez 
21h30 
Teatro Sá  
da Bandeira

Qua, 29 jan 
21h30 
Teatro Sá  
da Bandeira No dia 5 de Janeiro de 1985, 

o Capitão Alfred Dreyfus, um 
jovem soldado judeu, é acusado 
de espionagem para a Alemanha 

e condenado a prisão perpétua na 
ilha do Diabo. Entre as testemunhas 
está Georges Picquart, promovido 

para gerir a unidade militar de 
contra-espionagem. Mas quando 

Picquart descobre que informações 
secretas continuam a ser fornecidas 

aos alemães, é arrastado para um 
labirinto perigoso de fraude e 

corrupção que ameaça não só a sua 
honra, mas também a sua vida. 

J´ACCUSE 
             UM FILME DE  ROMAN POLANSKI 

 UM FILME DE  

FRANÇ OIS OZON
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Sáb, 1 fev 
21h30 
Teatro Sá  
da Bandeira 

TEATRO

VIDAS ÍNTIMAS  

de Noël Coward  

TRADUÇÃO Miguel Esteves 

Cardoso  

COM Rúben Gomes, Rita 

Durão, Tiago Matias, Vânia 

Rodrigues e Isabel Muñoz 

Cardoso 

CENOGRAFIA Rita Lopes 

Alves e José Manuel Reis 

FIGURINOS Rita Lopes 

Alves 

SOM André Pires 

LUZ Pedro Domingos 

ASSISTÊNCIA DE 

ENCENAÇÃO Nuno 

Gonçalo Rodrigues  

ENCENAÇÃO 

Jorge Silva Melo 

PRODUÇÃO Artistas Unidos 

CO-PRODUÇÃO Teatro 

Nacional São João, Centro 

Cultural de Belém 

CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA 

M/12

DURAÇÃO 01H45

PREÇO 8€ (verificar 

descontos)

Mais informações em 

www.santaremcultura.pt  

ou na página do  

facebook Santarém  

Cultura

Uma comédia clássica, sofisticada, sobre as vicissitudes do 
casamento e do divórcio. Uma análise cínica e aparentemente 

descomprometida das relações. “A frivolidade só é frívola 
para aqueles que não são frívolos”, diz a Madame De na 

obra-prima de Max Ophüls. E podia aplicar-se a este teatro 
de dinner jackets, champanhe, rosas, camélia e muita malícia. 
Mas vistas agora estas Private Lives são uma das mais cruéis 

análises das relações matrimoniais. Sob a doçura de uma 
primavera na Cote d´Azur quanto veneno, quanta maldade, 

quanto amor perdido? Uma obra-prima que queremos 
revisitar, um grande autor “menorizado” e fundamental.  

Depois de Pinter, Williams, Miller, quem? E com um sorriso 
de compreensão pelas fraquezas humanas.

VIDAS 
  ÍNTIMAS                             

NOËL COWARD

@
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Sex, 7 fev
Escolas 
Sáb, 8 fev 
16h00  
Famílias 
Teatro Sá  
da Bandeira 

IDEIA ORIGINAL, 

CO-CRIAÇÃO E 

INTERPRETAÇÃO  

Marta Coutinho  

e Ruca Rebordão

PARCEIRO  

Teatro da Lanterna Mágica 

MÚSICA “Afro Maine” de 

Ruca Rebordão; “Cristal 

Roto” de II Festival de 

Música Minúsculas; 

“Balombo” de Paulo 

Soares 

COREOGRAFIA 

Marta Coutinho

APOIOS Teatro Tivoli BBVA, 

UAU Produtora, Centro  

Pré e Pós Parto 

CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA  

6 meses aos 5 anos

DURAÇÃO 25 min

PREÇO 2€ criança;  

5€ adulto

DESCONTOS escolas 

mediante escalão; famílias 

– gratuito para crianças 

se acompanhados por 2 

adultos

Mais informações em  

www.santaremcultura.pt  

ou na página do facebook 

Santarém Cultura

  
AH! 
     AH!     
          AH!
         

DANÇA/MÚSICA

AH! AH! AH! é uma pequena coleção de 
momentos mágicos para viver em família. 

Curiosidade, surpresa, riso, sorrisos... Pontos de 
partida e chegada de dança e música que vemos 

em cena, onde se joga em movimento com 
objetos e instrumentos de diferentes tamanhos, 

formas, cores, sons... Para sonhar acordados 
com os mais novos. 
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MÚSICA

Sex, 14 fev
22h00
Teatro Sá  
da Bandeira

PRODUÇÃO 

Diferentes Ritmos 

Produtores Associados

CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA 

M/6

DURAÇÃO 01h15

PREÇO 12,50€ (Descontos 

Associados Montepio)

Mais informações em  

www.santaremcultura.pt  

ou na página do facebook 

Santarém Cultura

  
TIAGO 

BETTEN-
COURT   

FESTIVAL 
MONTEPIO 

ÀS VEZES O AMOR 
‘Montepio às vezes o amor’  

é uma festa de música e 
emoções que, nos dias 14 e 15 

de Fevereiro, vai espalhar amor 
de Norte a Sul. Portugal fica 

mais amoroso. Nomes amados 
da música portuguesa fazem 
da paixão o mote para noites 

românticas e calorosas.

Tiago Bettencourt é um nome 
incontornável da música portuguesa. 

Autor de várias composições de 
referência da nova música portuguesa, 
foi há mais de dez anos que embarcou 

naquela que seria a sua primeira aventura 
em estúdio, com os Toranja, marcando 

para sempre o panorama musical 
português. O seu último álbum,  

“A Procura”, o sexto da sua carreira, 
é uma busca incessante do artista 
pelos vários quadrantes musicais 

característicos do próprio e mais além 
ainda; uma viagem entre a acústica 
trovadoresca, a pop e as eletrónicas 
discretas. Um disco marcado pelas 
colaborações de Márcia, Vanessa da 

Mata e os singles “Se me deixasses ser”, 
“Partimos a Pedra” e “Diz Sim feat. 

Vanessa da Mata”. De resto, as letras têm 
o dom de nos transportar numa visão, 
num sentimento e para determinados 
momentos, porque são os momentos 

que nos definem, nesse instante perene 
no qual o tempo e o espaço parecem não 

existir, que reforçam o cunho próprio 
deste vocalista, multi-instrumentista e 

produtor. Haverá música para preencher 
os corações que se apaixonam.
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Qui e Sex,  
20 e 21 fev
Escolas

COM Graeme Pulleyn  

e Fernando Giestas 

(artistas associados 

do Teatro Viriato) 

PRODUÇÃO Teatro Viriato

CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA 

M/14

DURAÇÃO 01h30

PREÇO Gratuito

Mais informações em  

www.santaremcultura.pt  

ou na página do facebook 

Santarém Cultura

OFICINA/TEATRO

E TU 
CAMÕES,   
      NÃO     
     DIZES 
NADA?   
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Uma viagem a não perder. Inovadora, empolgante e envolvente!  
Um excelente contributo, há muito esperado, para uma abordagem motivadora  

e entusiasta da obra Os Lusíadas. Ler Lusíadas sem preocupação de saber que estamos a ler 
um poema épico que tem 10 cantos com estrofes de oito ver sos, com dez sílabas cada verso, 
blábláblá blábláblá; que tem proposição, invocação, dedicatória e blábláblá blábláblá, ah e a 
famosa narração in medias res, blábláblá blábláblá. Já sabemos isso tudo. Aprendemos na 

escola. Está aprendido. Agora falta 
ler Os Lusíadas como se lê um livro. 

Ler em voz alta. Abrindo, lendo e 
ouvindo. Pelo prazer de escutar os 
sons, os ritmos, as emoções, pelo 

prazer de sentir as palavras na boca, 
de as saborear, mastigar, cuspir, 

blábláblá blábláblá.
Ou, citando António José Saraiva, 

[Os Lu síadas] “é um livro para 
ser entoado por recitadores, e não 

analisado por gramáti cos.”*
Sofia Romão, professora, Escola Básica  

Infante D. Henrique

*em Estudos sobre a arte d’Os Lusíadas

STAND UP

Sex e Sáb,  
28 e 29 fev
22h00
Teatro Sá  
da Bandeira

PRODUÇÃO 

BRIDGETOWN 

CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA 

M/16

DURAÇÃO 01h15

PREÇO 12,50€  

(preço único)

Mais informações em  

www.santaremcultura.pt  

ou na página do facebook 

Santarém Cultura

  
CARAMEL 

MACCHIATO
PEDRO TEIXEIRA DA MOTA

4AMANHOÓMINIMO
�MM

Caramel Macchiato é o segundo solo de stand 
up comedy de Pedro Teixeira da Mota. Depois de 

desbloquear o Impasse em que se encontrava, Pedro 
Teixeira da Mota está agora confortavelmente num 

café, com amigos, a contar-lhes o que se tem passado 
na sua vida. Caramel Macchiato é um relato real  

de novas experiências, viagens e das decisões  
que marcam a vida do humorista.

Aos 25 anos, o humorista Pedro Teixeira da Mota é já 
um nome incontornável no panorama do humor em 
Portugal. O humorista criador de ask.tm – o podcast 

independente com mais ouvintes em Portugal – 
apresenta atualmente o seu espetáculo  

“Caramel Macchiato” que tem batido records de vendas.
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PREÇO 5€/2,5€  

sócios cineclube 

Drama, ALE/FRA, 2018, 

Cores, 107 min., M/12 

COM Roman Kolinka, 

Aarshi Banerjee, Alex 

Descas 

19

CINEMA/ CINECLUBE DE SANTARÉM

PREÇO 5€/2,5€  

sócios cineclube 

Drama, FRA/EUA/POR, 

2019, Cores, 98 min., 

M/12 

COM Isabelle Huppert, 

Marisa Tomei, Jérémie 

Renier, Brendan Gleeson

Qua, 5 fev 
21h30 
Teatro Sá  
da Bandeira

Qua, 12 fev 
21h30 
Teatro Sá  
da Bandeira

MAYA UM FILME DE  MIA HANSEN-LØVE
Gabriel Dahan (Roman Kolinka) é 
um fotojornalista francês habituado 
a cobrir cenários de guerra. Depois 

de quatro meses como refém na 
Síria, ele e um colega seu são postos 
em liberdade. De regresso a França, 
incapaz de esquecer o que se passou 

e de aceitar o facto de um outro 
jornalista permanecer ainda em 
cativeiro, Gabriel não consegue 

regressar à normalidade. É então 
que resolve fazer uma viagem à 

Índia, onde passou a infância, para 
se reencontrar com a mãe. Lá, vai 
conhecer Maya (Aarshi Banerjee), 
uma jovem local que o ajudará a 

reencontrar-se.

Três gerações de uma família 
europeia reúnem-se na lendária 

cidade de Sintra, para uma última 
viagem antes que a matriarca da 

família enfrente o próximo, e último, 
capítulo da sua vida. Num dia fresco 
de Outubro, o cenário de conto de 
fadas desperta os impulsos mais 
românticos de todos, revelando 

tanto a distância entre eles quanto 
sentimentos de uma profundidade 

inesperada. O elenco principal conta 
com Isabelle Huppert, Brendan 
Gleeson, Marisa Tomei, Jérémie 

Renier e com os actores portugueses 
Carloto Cotta, Márcia Breia e Ana 

Brandão.

FRANKIE 
             UM FILME DE  IRA SACHS 
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PREÇO 5€/2,5€  

sócios cineclube 

Drama, BEL/FRA, 2019, 

Cores, 101 min., M/12

COM Juliette Binoche, 

Nicole Garcia, François 

Civil

PREÇO 5€/2,5€  

sócios cineclube 

Comédia Dramática,  

FRA, 2018, Cores, 98 

min., M/12

COM Agnès Jaoui,  

Jean-Pierre Bacri, Léa 

Drucker

Qua, 19 fev 
21h30 
Teatro Sá  
da Bandeira

 CLARA  UM FILME DE  SAFY NEBBOU   
    E CLAIRE 

                                   Para espiar o amante Ludo, Claire, 
uma mulher de 50 anos, cria um falso 
perfil nas redes sociais. Transforma-
-se em Clara, uma belíssima jovem 
de 24 anos. Alex, amigo de Ludo, 
sente-se imediatamente atraído. 
Claire, prisioneira do seu Avatar, 
apaixona-se loucamente. Mesmo 

que tudo aconteça virtualmente, os 
sentimentos são reais. Uma história 
vertiginosa em que a realidade e a 

mentira se confundem.

CINEMA/ CINECLUBE DE SANTARÉM

Qua, 26 fev 
21h30 
Teatro Sá  
da Bandeira

Castro é um apresentador de 
televisão que já foi uma grande 

estrela, mas agora passou de moda. 
É convidado pelo seu produtor para 
uma festa de inauguração da nova 

casa de campo que este partilha com 
a namorada, que coincidentemente 

é irmã da ex-mulher de Castro, 
que também vai à festa. O passado 
e o presente vêm ao de cima e os 
resultados não são os esperados.

NA PRAÇA 
PÚBLICA UM FILME DE  AGNÉS JAOUI
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Qui e Sex,  
5 e 6 mar
Escolas
Sáb, 7 mar
16h00 
Famílias 
Teatro Sá  
da Bandeira 

CONCEÇÃO, DIREÇÃO 

E COREOGRAFIA Aldara 

Bizarro 

INTERPRETAÇÃO Costanza 

Givone 

MÚSICA Fernando Mota 

APOIO NA ÁREA DA 

FILOSOFIA Dina Mendonça 

VÍDEO PROMOCIONAL 

Catarina Santos 

COPRODUÇÃO Cinema 

Teatro Joaquim D’ 

Almeida, Montijo; TEMPO 

– Teatro Municipal de 

Portimão; Teatro Municipal 

de Faro; Cineteatro João 

Mota – Sesimbra; CCB/

Fábrica das Artes; CDCE 

– Companhia de Dança 

Contemporânea de Évora; 

Centro Cultural do Cartaxo 

PATROCÍNIO Brancal, 

Polux, Yunit  

APOIOS Câmara Municipal 

de Cascais e Centro em 

Movimento 

FINANCIAMENTO Governo 

de Portugal/Secretaria de 

Estado da Cultura/Direção 

Geral das Artes

DANÇA

A Nova Bailarina é um espetáculo sobre a democracia 
que nos remete para o papel de cada um na sociedade e 
para a consciência cívica, abordando, através da dança, 
de uma forma não convencional, e com muito humor, 
questões éticas e de valores base de construção pessoal 

e social. O público é assim convidado a pensar, escolher 
e decidir, através de questões que vão sendo colocadas 

pela bailarina, que age, como se o público nunca tivesse 
ouvido falar destas temáticas. Estes terão assim que 
tomar posições de cidadania, unindo-se, chegando 

a ter que se opor à Bailarina, que por vezes, não tem 
um comportamento nada democrático. Na sequência 

do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela 
coreógrafa Aldara Bizarro, esta é uma peça em que a 
palavra está muito presente, sempre com o objetivo 

de reforçar a consciência da ligação entre o corpo e a 
mente, ligando o pensamento à dança, e potenciando 

uma nova forma de viver o lugar do corpo na sociedade.

A NOVA 
BAILARI-
NA   ALDARA BIZARRO
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CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA 

ESCOLAS 7 aos 12 anos

CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA 

FAMÍLIAS M/7

DURAÇÃO 01h00

PREÇO Gratuito

Mais informações em  

www.santaremcultura.pt  

ou na página do facebook 

Santarém Cultura

MÚSICA

Sex, 13 mar
21h30
Teatro Sá  
da Bandeira

VOZ E INSTRUMENTOS 

MUSICAIS Débora 

Umbelino 

SOM Paulo Mouta Pereira 

e Nuno Jerónimo 

LUZ Diogo Mendes

CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA 

M/6

DURAÇÃO 01h00

PREÇO 7€  

(verificar descontos)

Mais informações em  

www.santaremcultura.pt  

ou na página do facebook 

Santarém Cultura

  
SURMA

Sozinha em palco, rodeada de uma dúzia de instrumentos e com a sua 
voz, Surma inspira-se no silêncio para criar um universo próprio de 

canções que tanto bebem no jazz, na eletrónica e numa multiplicidade 
de influências para explorar caminhos nem sempre óbvios mas com uma 

identidade muito vincada com uma fonética própria e capaz de criar 
momentos únicos de viagem ao vivo, que tanto nos lembram ambientes de 

fjords nórdicos como de cidades cosmopolitas. 
Surma vai chegar a esta data depois de um período de dois meses a gravar 
o seu segundo disco e é muito provável que tanto os temas antigos ganhem 

novas roupagens como se conheça algo absolutamente inédito.
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DANÇA

Sex, 20 mar
10h00
14h00
Escolas
Sáb, 21 mar
16h00 
Famílias
Teatro Sá  
da Bandeira

COREOGRAFIA 

Leonor Keil 

A PARTIR DE 

Bianca de Fausto Gilberti 

INTERPRETAÇÃO 

Rita Omar

CENOGRAFIA 

Henrique Ralheta

DESENHO DE LUZ 

Wilma Moutinho  

SONOPLASTIA 

Sérgio Milhano

ASSISTENTE DE 

CENOGRAFIA E FIGURINO 

Sebastião Soares 

ELABORAÇÃO DE 

CENÁRIO Joana Areal  

PRODUÇÃO 

Nuno Pratas (CulturProject) 

ENCOMENDA 

Maria Matos Teatro 

Municipal 

COPRODUÇÃO 

Maria Matos Teatro 

Municipal, Teatro Municipal 

do Porto 

Inspirado no conto “Bianca” de Fausto Gilberti.
Branco é a cor preferida da Branca. Há quem  

diga que branco é uma cor sem ser cor. 
Numa empolgante e envolvente confissão Branca 

conta-nos os seus pequenos prazeres, sonhos, medos, 
desejos todos eles de cor branca.  Quando menos 
esperamos podemos ser surpreendidos por um 

sentimento muito forte e de repente, o mundo fica  
de pernas para o ar. Mas muito mais humano  

e principalmente mais colorido.
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BIANCA 
BRANCA   

LEONOR KEIL
 

CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA  

3 aos 5 anos

DURAÇÃO 00h25

PREÇO 2€ criança; 

5€ adulto

DESCONTOS escolas 

mediante escalão; famílias 

– gratuito para crianças  

se acompanhados por  

2 adultos

Mais informações em  

www.santaremcultura.pt  

ou na página do facebook 

Santarém Cultura

ARTES PERFORMATIVAS

22-27 mar 
Teatro Sá  
da Bandeira, 
Incubadora  
d’Artes, Teatro 
Taborda (CCS) 
e Escola 
Dr. Ginestal 
Machado

COPRODUÇÃO  

Santarém Cultura

Mais informações em  

www.santaremcultura.pt  

ou na página do facebook 

Santarém Cultura

  
ENCI 2020 

Promovido pelo Curso Profissional de Artes do Espetáculo-Interpretação 
do Agrupamento de Escolas Dr. Ginestal Machado e pela Associação 

ARAT (Aresta Rebelde Associação de Teatro). O Encontro Nacional de 
Cursos de Interpretação junta várias escolas nacionais que lecionam este 

curso, proporcionando espaços de formação complementar e diversificada, 
cruzando experiências entre alunos e professores das diferentes escolas. 
Espaço de debate e reflexão preenchem toda a semana entre Workshops, 

espetáculos e espaços de convívio na cidade. As atividades decorrem entre 
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3.º ENCONTRO NACIONAL 
DE CURSOS DE 

INTERPRETAÇÃO

a escola e o Centro Histórico, com 
formação na Incubadora d’Artes, 

apresentações diárias de espetáculos 
abertos ao público, ao fim de tarde 

no Teatro Taborda e à noite no 
Teatro Sá da Bandeira.  A imagem 
do cartaz é da responsabilidade e 
arte do curso de Artes Visuais da 
Ginestal. Há jovens, Teatro, escola  

e associativismo na cidade!
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PREÇO 5€/2,5€  

sócios cineclube 

Drama, Guerra, FRA/BEL/

Geórgia/SUI, 2018, Cores, 

115 min., M/14 

COM Golshifteh Farahani, 

Emmanuelle Bercot, 

Zübeyde Bulut

Vitalina Varela, cabo-verdiana, 55 
anos, chega a Portugal três dias depois 
do funeral do marido. Há mais de 25 

anos que estava à espera do seu bilhete 
de avião. É este o ponto de partida 

para a nona longa-metragem de Pedro 
Costa, que recebeu o Leopardo de 
Ouro, prémio máximo do Festival 
de Locarno de 2019, depois de ter 

sido um dos filmes que mais impacto 
teve junto do público e crítica no 
importante festival. Vitalina é real 
e é actriz - é uma mulher que veio 

de Cabo Verde para as Fontaínhas e 
que, enquanto sujeito e personagem, 
transita de “Cavalo Dinheiro” (2014) 

para comandar os fantasmas e as 
sombras que preenchem o filme do 

cineasta português. 

25

CINEMA/ CINECLUBE DE SANTARÉM

VITALINA  
VARELA        PREÇO 5€/2,5€  

sócios cineclube 

Drama, POR, 2019, Cores, 

124 min., M/12

Qua,4 mar 
21h30 
Teatro Sá  
da Bandeira

Qua, 11 mar 
21h30 
Teatro Sá  
da Bandeira

AS FILHAS 
DO SOL  UM FILME DE  EVA HUSSON 

                                   

 UM FILME DE  

PEDRO COSTA

Bahar, uma antiga advogada de etnia curda que agora comanda  
o batalhão das Filhas do Sol, prepara-se para atacar a sua cidade natal, 
situada na província de Sirnak, no sudeste da Turquia. O objectivo é 

libertar a população das mãos dos extremistas e salvar o seu próprio filho, 
que acredita ter sido feito prisioneiro quando lhe mataram o marido. 

A francesa Mathilde é uma jornalista veterana que ali se encontra para 
cobrir a guerra e que se dispôs a escrever sobre a ofensiva daquele 

grupo de mulheres-soldado. O encontro entre elas, dentro das terríveis 
circunstâncias que enfrentam, vai moldar o seu destino.

24

PREÇO 5€/2,5€  

sócios cineclube 

Documentário, EUA, 2017, 

Cores, 91 min., M/12

Qua, 18 mar 
21h30 
Teatro Sá  
da Bandeira

  A VIOLAÇÃO 
  DE RECY 
 TAYLOR UM FILME DE  NANCY BUIRSKI

                                   

CINEMA/ CINECLUBE DE SANTARÉM

Cidade de Abbeville, Alabama (EUA). A 3 de Setembro de 1944, após 
assistir aos serviços religiosos, a jovem afro-americana Recy Taylor é 

raptada e violada por seis homens brancos. Decidida a fazer justiça, faz 
algo incomum naquela época: apresenta uma queixa à polícia e identifica 
cada um dos seus agressores. Mas apesar da identificação e confissão do 

crime, os seis homens não são incriminados. Essa aceitação do delito pelas 
autoridades causou uma grande revolta na comunidade afro-americana, 

que fez uma participação à instituição dos direitos civis NAACP (National 
Association for the Advancement of Colored People). A activista Rosa 

Parks, que mais tarde viria a tornar-se famosa por se recusar a dar o seu 
lugar no autocarro a um branco, é enviada e dá início a uma investigação. 

Este momento, apesar de trágico, foi mais um passo em direcção à 
igualdade de direitos dos indivíduos de raça negra nos EUA.  

PREÇO 5€/2,5€  

sócios cineclube 

Drama, FRA/POR/

Bangladesh/ALE, 2019, 

Cores, 95 min., M/12

COM Rikita Nandini 

Shimu, Novera Rahman, 

Parvin Paru 

Qua, 25 mar 
21h30 
Teatro Sá  
da Bandeira

MADE IN 
BANGLADESH 
           UM FILME DE   

RUBAIYAT HOSSAIN
Shimu, 23 anos, trabalha numa 

fábrica de têxteis em Daca, 
Bangladesh. Face a condições de 

trabalho cada vez mais duras, decide 
criar um sindicato com as suas 
colegas.Apesar das ameaças dos 

patrões e desaprovação do marido, 
nada demove Shimu.Ela e as suas 

companheiras terão de lutar juntas 
até ao fim.
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CONCERTO SOLIDÁRIO 
COM JOSÉ CID
No dia 17 de janeiro, às 20h30, irá decorrer no Convento S. 
Francisco, em Santarém, um concerto solidário no âmbito do curso 
“Literacia Digital para o Mercado de Trabalho”, organizado pela Escola 
Superior de Educação do Instituto Politécnico de Santarém.

Iremos contar com a presença do cantor José Cid, que no 
passado dia 13 de novembro ganhou um Grammy por Excelência 
Musical, atribuído pela Academia Latina.

PORTUGAL HANDPAN FESTIVAL 
Na 2ª edição do Portugal Handpan Festival, na Casa do Campino e 
na sede da Associação Movimento Aberto, em Santarém, vai poder 
assistir a concertos de grupos, duetos, solos, workshops e jam 
sessions. No que diz respeito a representações nacionais, contaremos 
com os Moksha (guitarra portuguesa, didgerido, flauta bansuri e 
handpan), os Flow (guitarra, voz, violoncelo, didgerido e handpan) e, 
claro, o Kabeção Rodrigues, músico internacionalmente reconhecido, 
que volta a ser o embaixador do festival. Teremos também algumas 
presenças internacionais de relevo, como Mayiia (Alemanha), Javier 
Prieto (Espanha), Mandakini (Alemanha/Portugal).

Paralelamente, haverá o mercado de artesanato, que contará com 
a presença de construtores de handpans vindos de vários pontos 
da Europa, construtores de outros instrumentos musicais e outros 
artesãos nacionais e internacionais.

Este ano teremos ainda um espaço reservado às crianças com 
diversas atividades e um programa a elas especialmente dedicado.  

Durante a semana que antecede o festival, alguns músicos irão 
estar presentes na cidade para realizar atividades de formação e 
divulgação do instrumento, dirigidas a alunos dos 2º e 3º ciclos do 
ensino básico e do ensino secundário, público sénior e pessoas com 
necessidades especiais.

MAIS INFORMAÇÕES 
www.portugalhandpanfestival.com 
portugalhandpanfestival@gmail.com
Casa do Campino e Associação Movimento Aberto

Sex, 17 jan
20h30
Convento de 
São Francisco

ORG. Escola 
Superior de 
Educação 
do Instituto 
Politécnico  
de Santarém

Sex a Dom
27 a 29 mar

ORG. AMA 
COM O APOIO 
Câmara 
Municipal  
de Santarém

ACOLHIMENTOS

27
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EXPOSIÇÕES A DECORRER

URBANIDADE
150 ANOS DE ELEVAÇÃO  
DE SANTARÉM A CIDADE  
(1868-2018) 

Casa Pedro 
Álvares Cabral 
/Casa do Brasil

Patente ao 
público até 31 
de janeiro.

Nos últimos 150 anos Santarém 
procurou acertar o passo com 
outras cidades médias, no intuito 
de se afirmar como capital de 
distrito. Fortemente afetada pelas 
invasões francesas e pelas lutas 
liberais, foi-se modernizando ao 
sabor das novidades comerciais, 
artísticas, arquitetónicas e 
culturais do país e do mundo. 

Com recurso a objetos, 
imagens e filmes, a exposição 
Urbanidade procurará explorar 
as principais conquistas da 
jovem cidade, nos domínios do 

abastecimento e do saneamento 
público, dos transportes e 
comunicações, da cultura e 
do desporto, do ordenamento 
do território e do urbanismo, 
da educação e da saúde, dos 
espaços verdes e equipamentos 
coletivos e da defesa, segurança 
e proteção civil, buscando recriar 
ambiências de um passado ainda 
bem presente na memória dos 
seus habitantes, lançando as 
bases para uma reflexão do seu 
futuro coletivo.

29

FESTAS DE S. JOSÉ

18 a 22 de março 
Casa do Campino  
e Campo Infante da Câmara

Mais informação em:  

www.viversantarem.pt 

As Festas de S. José são uma 
oportunidade única para um reencontro  
do Concelho com as suas raízes, 
costumes e tradições. Vividas com muito 
entusiasmo não apenas pelos filhos 
da terra, mas também pelos inúmeros 
visitantes, estas festas prometem voltar 
a oferecer um programa diverso que 
espelhe, avive e exalte a festa e ambientes 
tipicamente ribatejanos! Campinos, toiros, 
artesanato, música e folclore vêm até à 
cidade de Santarém, propondo não só 
dias de azáfama e de divertimento, mas 
também, momentos de recolhimento  
e de devoção em honra de S. José.

TURISMO E EVENTOS

28
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OFICINA PEDAGÓGICA 

CAIXA MÁGICA – O MUNDO 
VISTO POR UM “BURACO  
DE AGULHA” 

Até 31 janeiro

PÚBLICO-ALVO Pré-escolar, 1º, 2º e 3º ciclo

DURAÇÃO 1h 

LOTAÇÃO 25 alunos

A atividade pretende fazer uma abordagem 
ao mundo da fotografia. 

Depois da visita orientada à exposição 
e da observação das fotografias que 
a integram, parte-se à descoberta 
desse mundo mágico, através de 
atividades práticas. Para compreender o 
funcionamento e o processo de captação 
e fixação de uma imagem, entra-se numa 
‘pin hole’ gigante, podendo fazer analogia 
com o olho e a pele humana. Em seguida, 
os participantes escolherão um objeto ou 
paisagem, que irão fotografar com uma 
‘pin hole’ (primeira câmara fotográfica 
inventada). Na câmara escura, aprenderão 
o processo da revelação, ampliação e 
fixação da imagem, revelando eles próprios 
os seus negativos e fazendo os positivos.  
Num painel fotossensível poderão testar, 
de forma interativa, como a luz fixa 
imagens de corpos opacos e translúcidos, 
numa experiência estimulante. 

Mais informação em:  

243 304 652 

casa.brasil@cm-santarem.pt

OFICINA PEDAGÓGICA  

SANTARÉM PRETÉRITA:  
UMA VIAGEM AO PASSADO 

Até 31 janeiro

PÚBLICO-ALVO Pré-escolar, 1º, 2º e 3º ciclo

DURAÇÃO 0h45 

LOTAÇÃO 25 alunos

A atividade pretende fazer, através de 
uma visita orientada, uma abordagem aos 
conteúdos da exposição, nomeadamente 
às imagens fotográficas que lhe serviram 
de base. O objetivo será conseguir 
identificar, com base nas fontes 
iconográficas/fotográficas, quais as 
alterações que sofreu o espaço urbano 
e os seus habitantes no século e meio 
passado desde a data da elevação  
de Santarém a cidade, em 1868.  
Explorar-se-ão as mudanças ao nível 
dos hábitos, vestuário, transportes, 
comunicações, abastecimento público  
de água e energia, relacionando-as com  
a realidade atual. 

Procurar-se-á também demonstrar 
que as fotografias ‘falam’, na medida em 
que, desde que devidamente analisadas 
e questionadas, podem auxiliar no estudo 
das realidades passadas, oferendo-nos  
‘respostas’ que de outro modo não 
teríamos.

Mais informação em:  

243 304 652 

casa.brasil@cm-santarem.pt

CASA DO BRASIL/PEDRO ÁLVARES CABRAL
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FORMAÇÃO

CURSO DE INICIAÇÃO TEATRAL
COM PAULA NUNES

Quintas-feiras
Centro Dramático Bernardo Santareno

A PARTIR DOS 11 anos

PREÇO 15€/mês 

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES 917113388 

O Curso de Iniciação Teatral decorre todas as 
quintas-feiras no Polivalente do Associativismo no 
Conservatório de Música e é ministrado pela atriz 
Paula Nunes.

Este Curso tem como objetivos, através do 
jogo de papéis, proporcionar uma amostra viva 
do comportamento humano que vai servir para 
levar os alunos a explorar os seus sentimentos, 
adquirir conhecimentos das suas atitudes, valores 
e perceções, desenvolver a sua capacidade de 
criação de soluções para problemas e explorar 
situações subjetivas de modos variados. 

No final do curso, os participantes apresentarão 
um espetáculo de teatro e respetivo Certificado  
de Frequência.

Paula Nunes é atriz fundadora da Companhia 
de Teatro Centro Dramático Bernardo Santareno 
onde trabalha há 30 anos como Atriz, Declamadora, 
Coreógrafa, Bailarina, Formadora  
e Animadora Cultural.
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CONTATOS

Casa do Campino
Campo Infante da Câmara, 2000-014 Santarém
243 304 200 | geral@cm-santarem.pt
Horário Aberto ao público de acordo 
com as atividades a realizar

Casa Pedro Álvares Cabral/Casa do Brasil
R. Vila de Belmonte, 13-15, 2000-091 Santarém
243 304 652 | casa.brasil@cm-santarem.pt
Horário 3ª a sáb, 9h–12h30 e 14h –17h30 
Encerra Domingo, segunda e feriados

Incubadora d’Artes de Santarém
R. Luís de Camões, 2000-116 Santarém
243 304 258 | geral@cm-santarem.pt
Horário aberto ao público de acordo 
com as atividades a realizar

Palácio João Afonso
R. Miguel Bombarda 4, 2000-080 Santarém
243 304 258  | geral@cm-santarem.pt
Horário 2ª a 6ª, 9h– 19h30 
ENCERRA Sábado, domingo e feriados

Arquivo Histórico Municipal
Biblioteca Municipal de Santarém/
Casa-Museu Anselmo Braamcamp Freire
R. Braamcamp Freire, 2000-094 Santarém
243 330 240 | biblioteca@cm-santarem.pt
Horário 2ª a 6ª, 9h30  –18h 
Horário de Verão (julho e agosto) 
2ª a 6ª, 9h30–12h0 e 14h–18h
Horário do Espaço Internet 
2ª a 6ª, 9h30–17h45 
Encerra Sábado, domingo e feriados

Sala de Leitura Bernardo Santareno
R. Pedro Canavarro, antigo Ginásio  
do Seminário, 2005-136 Santarém
243 304 649 | slbernardosantareno@ 
cm-santarem.pt
Horário 2ª a 6ª, 09h30–18h 
Sábados 9h30–12h30 
Horário de Verão (julho-agosto) 
2ª a 6ª, 9h30–18h 
Sábados encerrado de 15 de julho  
a 31 de agosto 
Encerra Sábado à tarde, domingo 
e feriados

Igreja de S. João do Alporão – Núcleo 
Museológico de Arte e Arqueologia
R. Eng.º Zeferino Sarmento, 2000-121 Santarém
243 377 290 | geral.museu@cm-santarem.pt
Horário encerrado temporariamente 

Torre das Cabaças
R. Eng.º Zeferino Sarmento, 2000-121 Santarém
243 377 290 ou 91 25 78 970 
geral.museu@cm-santarem.pt
Horário 4ª a dom, 9h15–12h15 e 14h–17h15 
Encerra Segunda, terça e feriados

Urbi Scallabis – Centro de Interpretação
Jardim Portas do Sol, 2000-Santarém
243 357 288  | geral.museu@cm-santarem.pt
Horário 4ª a dom, 9h15–12h15 e 14h–17h15 
Encerra Segunda, terça e feriados
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Teatro Sá da Bandeira
R. João Afonso nº 7, 2000-074 Santarém
243 309 460 
teatrosabandeira@cm-santarem.pt
Horário 3ª a 6ª 11h–19h, 
sáb 11h–13h e 15h– 19h 
Encerra Domingo, Segunda-Feira e Feriados

Convento de São Francisco
R. 31 de Janeiro, 2000-014 Santarém
243 304 436 | geral@cm-santarem.pt
Horário 3ª a dom, 9h–12h30 e 14h–17h30 
ENCERRA Segunda, feriados  
(exceto feriado municipal) e em caso  
de eventos que assim o obriguem

Palácio Landal
R. Serpa Pinto nº 125, 1.º direito 
2000-046 Santarém
243 304 657 | geral@cm-santarem.pt
Horário Aberto ao público de acordo 
com as atividades a realizar 
ENCERRA Sábado, domingo e feriados

 
SANTARÉM CULTURA
www.cm-santarem.pt
santarem.cultura@cm-santarem.pt

SIGA-NOS NAS REDES
FACEBOOK
https://www.facebook.com/
Santarém-Cultura-529247704210099/
INSTAGRAM
https://www.instagram.com/
santarem.cultura/

INFORMAÇÕES, BILHETEIRA, 
BILHETEIRA ONLINE E RESERVAS 
Informação e reservas através do 
teatrosabandeira@cm-santarem.pt  
e pelo telefone 243 309 460.
O horário da bilheteira é o horário do espaço 
do evento, que pode consultar na página de 
contatos desta agenda. Em dias de espetáculos 
ou eventos, abre 1 hora antes do espetáculo 
ou evento, encerrando meia hora após o início. 
Nos 30 minutos que antecedem os espetáculos 
apenas se vendem bilhetes para os mesmos.

Poderá adquirir também adquirir os seus 
bilhetes sem ter de se deslocar à bilheteira  
na Bol – Bilheteira Online (www.bol.pt)  
e nas Lojas Worten, Fnac e CTT.

CONDIÇÕES DE ACESSO
A acessibilidade está assegurada, bem como a 
assistência a pessoas com mobilidade reduzida, 
no Teatro Sá da Bandeira. Nos restantes 
equipamentos, devem ser consultados 
previamente, consoante a tipologia de evento.

TEATRO SÁ DA BANDEIRA
MAPA DE SALA

P   | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |  P
 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |         O          | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 

 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |         N          | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 
 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |         M          | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 
 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |         L          | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 
 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |         K          | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 
 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |         J          | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 
 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |         I          | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 
 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |        H         | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |  
 | 6 | 4 | 2 |       8 |         G        |     7 | 1 | 3 | 5 |

F   | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |  F
E   | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |  E
D   | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |  D
C   | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |  C
B   | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |  B
A   | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |  A

PALCO

LOTAÇÃO 201+2
G8 E G7 lugares reservados a pessoas com mobilidade reduzida
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REGRAS DE RESERVA
Os bilhetes reservados devem ser levantados 
até 5 dias após a reserva ou até pelo menos 
48h antes da hora de início do espetáculo. 
Após estes períodos serão automaticamente 
disponibilizados ao público. Não há lista 
de espera.

REGRAS DE DEVOLUÇÃO
O programa pode sofrer alterações por motivos 
imprevistos. Se por motivo de força maior  
a data de espetáculo for alterada, os bilhetes 
adquiridos serão válidos para a nova data 
definitiva. Serão restituídas aos espetadores 
que o exigirem, as importâncias dos respetivos 
ingressos sempre que não se puder efetuar o 
espetáculo no local, na data e hora marcados, 
assim como em caso de cancelamento do 
espetáculo. Os portadores dos ingressos do 
espetáculo em causa devem apresentar-se 
na bilheteira, num prazo de 8 dias, a fim de 
deixarem os dados pessoais (NIB e NIF) para  
a restituição do respetivo valor dos ingressos.  
O mesmo se aplica em casos de interrupção  
do espetáculo, nos mesmos prazos e com  
as mesmas condições. A devolução das 
respetivas importâncias será feita no prazo 
máximo de 30 dias.

REGRAS DAS SALAS
O programa pode sofrer alterações por 
motivos imprevistos. O espetáculo começa 
impreterivelmente à hora marcada.
Após o início do espetáculo não é permitida 
a entrada na sala, salvo a indicação dos 
assistentes de sala, e não havendo lugar  
ao reembolso do preço pago pelo bilhete.
É expressamente proibido fumar, consumir 
alimentos ou bebidas no interior do auditório 
 e em outros espaços de espetáculo.
Os espetadores devem desligar à entrada todos 
os aparelhos que produzam som, incluindo 
telemóveis. Não é permitida a entrada com 
objetos volumosos para dentro das  

áreas de espetáculo ou apresentações.  
O bilhete deverá ser conservado até ao final 
do espetáculo. É proibida a recolha e gravação 
de imagem ou som, exceto se previamente 
autorizadas pela direção. Exceto se indicado 
na ficha do espetáculo, por imposição legal, de 
acordo com Decreto-Lei nº 23/2014 de 14 de 
Fevereiro, não é permitida a entrada a menores 
de 3 anos nas salas de espetáculos.

DESCONTOS
Os descontos aplicam-se apenas aos 
espetáculos cuja programação é da 
responsabilidade do Santarém Cultura,  
nos seguintes casos:
20% DE DESCONTO
– Menores de 30
– Maiores de 65
– Grupos de 10 ou mais pessoas
– Famílias (3 ou mais elementos: com adulto/s 
+ criança/s até aos 12 anos)

Os alunos e professores de Conservatórios, 
Academias, Escolas de Artes e Ensino Superior, 
têm desconto direto de 40% na compra do 
ingresso.

Os bilhetes com desconto são pessoais e 
intransmissíveis, obrigando à apresentação  
do respetivo documento de identificação 
sempre que solicitado. Os descontos não  
são acumuláveis e os espetáculos sujeitos  
a descontos estão devidamente assinalados.
As entradas gratuitas são limitadas à lotação do 
espaço, mediante levantamento prévio de bilhete. 

NOTA: Nas sessões escolares aplica-se 
isenção para alunos com escalões mediante 
comprovativo por parte da escola.
Escalão A - Gratuito
Escalão B – 50%

LOTAÇÃO
Lotação limitada aos espaços. 

www.cm-santarem.pt

O Santarém Cultura é um projeto municipal. 

GESTÃO, COORDENAÇÃO E PROGRAMAÇÃO 
J. Aidos, Consultadoria e Gestão de Projetos, Lda.

IDENTIDADE CORPORATIVA E DESIGN GRÁFICO
Joana Monteiro

EDIÇÃO
Câmara Municipal de Santarém
Santarém Cultura

N. DL: 450441/18

IMPRESSÃO 
César Castelão & Filhos Lda.
TIRAGEM 10 000
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