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Santarém, Cultura ativa para todos!
Este era um dos grandes objetivos da Câmara Municipal 
de Santarém para o ano de 2019, proporcionar a todos 
os escalabitanos e visitantes da cidade de Santarém uma 
nova dinâmica de programação cultural — diversificada, 
multidisciplinar, abrangente, inclusiva e de qualidade — 
integrando os diversos equipamentos culturais da cidade 
num plano de comunicação coerente, aumentando a 
capacidade de atração turística da cidade, estimulando o 
sentimento de pertença da comunidade, e acima de tudo 
potenciando novas oportunidades a todos os habitantes 
de uma cidade que se mostra mais ativa, mais criativa e 
com mais cultura.

Assistimos todos a esta mudança cultural com a 
implementação do projeto municipal Santarém Cultura 
que em janeiro de 2019, tendo como edifício base o 
Teatro Sá da Bandeira, saiu à rua com uma agenda 
trimestral repleta de ofertas artísticas para todos os 
gostos — teatro, música, dança, performance, circo 
contemporâneo, artes plásticas e digitais. Em oito meses 
de projeto foram realizadas 203 ações, entre Teatro Sá da 
Bandeira e fora de portas — outros espaços da cidade e 
freguesias — envolvendo cerca de 19 456 participantes.

Conscientes de que muito caminho ainda há 
a percorrer, e de que a fidelização de públicos e 
projetos culturais é um processo em constante 
desenvolvimento e aprendizagem, apresentamos agora 
a 3ª agenda correspondente às propostas artísticas 
para o último quadrimestre do ano 2019. Para além 
de toda uma programação de excelência no Teatro 
Sá da Bandeira e restantes equipamentos culturais da 
cidade, mantendo o nível do anterior semestre, destaco 
alguns eventos organizados pelo município que lhe 
poderão proporcionar momentos únicos — “FITIJ” em 
organização conjunta com a Associação Cultural FITIJ  
e a Fundação INATEL; “Festival Nacional de 
Gastronomia”; “Reino de Natal” e o “Festival de Letras”. 

Como poderão constatar, vêm aí mais quatro  
meses recheados da mais variada oferta artística  
que comprovam que a cultura está viva e bem ativa  
na cidade de Santarém. Contamos consigo, pois só 
consigo a cultura faz sentido! 
 
RICARDO GONÇALVES
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM

SANTARÉM
CU LTURA



A cada espetáculo que assistimos 
renascemos, crescemos. Passamos a olhar o 
mundo que nos rodeia de maneira diferente, 
de maneira mais positiva e completa.

É com base neste pressuposto que, 
ouvindo as pessoas e equipas que me rodeiam, 
elaboro cada novo desafio de programação. 
É também com base neste pressuposto que 
ser programador cultural é algo que extrema 
responsabilidade, saber olhar não só aos 
números, que são importantes, mas sobretudo 
entender como tocamos cada pessoa com os 
espetáculos que escolhemos e registar o que 
fica desse ponto de toque.

Por isso o projeto Santarém Cultura 
tem sido especial. À escala de cada um, 
orgulhosamente, vimos o projeto crescer e 
ser acolhido pela cidade da melhor maneira. 
Pensando em todos os públicos, tivemos 
propostas de grande exigência e qualidade 
para o Teatro Sá da Bandeira pensadas para 
o público geral, propostas mais arrojadas 
para o público especializado — artistas, 
professores — tanto no TSB como noutros 
espaços da cidade, estreitamos ligações com 
o público escolar com diversas propostas 
direcionadas para o público infanto-juvenil, 
apoiamos artistas locais como clara aposta 
da procura de novas linguagens e motor de 
apoio a artista emergentes, reforçamos as co-
criações de eventos com algumas associações 
locais, assim como apostamos em diversos 
projetos ora performativos, ora expositivos, 
que tiveram como base a criação artística com 
pessoas da comunidade - trazendo a palco 
histórias e pessoas que habitam a cidade.

Implementamos também um Projeto 
Educativo «ESCALA» e um novo festival 
«Famílias ao Convento», que se tornaram 
uma marca da cidade, e uma clara aposta 
na fidelização de públicos e enriquecimento 
cultural das futuras gerações. 

As propostas de seguida apresentadas 
não são mais do que a continuidade 
deste maravilhoso percurso iniciado em 
janeiro, e por isso mesmo irão de certeza 
ao encontro de cada um de vós. Teremos 
quatro meses de programação ao melhor 
nível com destaque para o Tim Bernardes 
que irá reiniciar a temporada no TSB (ele 
que é o rosto das novas gerações da música 
brasileira), logo de seguida o Santarém Jazz 
Fest em co-produção com o CCRS que trará 
grandes nomes do Jazz aos nossos palcos. 
Rui Macena, Sarah MacCoy e Rodrigo Leão 
são outros dos grandes nomes da música 
que passam pelo TSB até fim do ano. Na 
área do teatro destaque para a presença do 
Teatro Nacional D. Maria II pela 1.ª vez em 
Santarém com a peça «Um outro fim para a 
menina Júlia». No âmbito das co-produções 
com entidades locais outro destaque vai para 
o FÓS – Festival de Órgãos de Santarém 
com a Diocese de Santarém e a Santa Casa 
da Misericórdia de Santarém, que na sua 
segunda edição promete trazer muitas 
surpresas e público ao centro histórico  
de Santarém. 

Estas são apenas algumas das boas razões, 
de toda uma agenda por descobrir, pelas 
quais vos esperamos encontrar em breve.

Em nome de toda a equipa do Santarém 
Cultura, desejos de bons espetáculos.

JOÃO AIDOS
GESTÃO E PROGRAMAÇÃO DO PROJECTO
SANTARÉM CULTURA 
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MÚSICA  
ACÇÃO 
      – CARLOS 
PAREDES EM 
CRAVO        JOANA BAGULHO

MÚSICA 
TIM 
BERNARDES

MÚSICA
SANTARÉM 
JAZZ FEST 

 
DANÇA/OFICINA

CANTOPEIA II 
RITA ROBERTO 

 

TEATRO
UM OUTRO 
FIM PARA A 
MENINA JÚLIA

TEATRO 
ROMEU  
     & JULIETA

MÚSICA
RUI MASSENA 
III SOLO 

Sáb, 14 set 
Museu 
Diocesano  
 
 

Sex, 20 set
Teatro Sá 
da Bandeira
 

Sex e Sáb  
27 e 28 set
Convento  
de São  
Francisco

Sex e Sáb  
4 e 5 out 
Teatro Sá  
da Bandeira 

Sáb, 12 out 
Teatro Sá  
da Bandeira 
 

Sex, 18 out
Teatro Sá  
da Bandeira 
 

Sex, 25 out
Teatro Sá  
da Bandeira 

Sex, 1 nov
Teatro Sá  
da Bandeira 
 

9 a 16 nov 
Igrejas  
de Santarém  
 

Sex e Sáb  
15 e 16 nov
Teatro Sá  
da Bandeira 

Sex, 22 nov
Teatro Sá  
da Bandeira 
 

Qua, 27 nov 
Convento  
de S. Francisco 
 

Sex, 29 nov 
Convento  
de S. Francisco 
 

Sáb, 30 nov
Teatro Sá  
da Bandeira

MÚSICA

BLOOD SIREN 
SARAH MCCOY 

MÚSICA
FÓS 2019 – 
FESTIVAL DE 
ÓRGÃO DE 
SANTARÉM 

TEATRO

É PRO 
MENINO E 
PRA MENINA

DANÇA
STEP 2  
DUPLICATE 

NUNO LABAU 

OFICINA

PENSAR FAZ 
SOMBRA
ALDARA BIZARRO E DINA MENDONÇA

OFICINA

            CAÇA 
TEXTURAS

 MIGUEL HORTA 

MÚSICA 
24 MILA BACI 

MARIA DE MEDEIROS &  
THE LEGENDARY TIGER MAN 
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OFICINA  
POP UP  
DE NATAL

ANDRÉ PIMENTA
 

DANÇA/TEATRO
CO:LATERAL 
 
 
 

MÚSICA
RODRIGO  
           LEÃO
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Sex, 6 dez 
 
 
 

Sáb, 7 dez
Teatro Sá  
da Bandeira 
 

Sáb, 21 dez 
Teatro Sá  
da Bandeira
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Sex, 20 set
21h30 
Teatro Sá  
da Bandeira

CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA 

M/6

DURAÇÃO 1h30

PREÇO 15€ (preço único)

Mais informações em  

www.santaremcultura.pt  

ou na página do facebook 

Santarém Cultura

Sáb, 14 set
18h30 
Museu 
Diocesano

CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA 

M/6

DURAÇÃO 1h00

ENTRADA GRATUITA

Mais informações em  

www.santaremcultura.pt  

ou na página do facebook 

Santarém Cultura

  
 TIM BER-
NARDES          
                                                                      

  
    ACÇÃO  
CARLOS  
        PAREDES  
    EM CRAVO
                             JOANA BAGULHO

MÚSICAMÚSICA

No âmbito das comemorações do 5.º aniversário do  
Museu Diocesano de Santarém, Joana Bagulho apresenta o seu projeto de 

Carlos Paredes em cravo. ACÇÃO é concerto de Joana Bagulho, a partir de 
transcrições para cravo de peças de Carlos Paredes por si realizadas. Neste 
programa são incluídas algumas peças para cravo dos séculos XVII e XVIII 

que serviram de inspiração para a realização das transcrições. 

Joana Bagulho nasceu em Lisboa. 
Com formação inicial em piano, 
iniciou os estudos de cravo em 

1994 na classe da Professora 
Cremilde Rosado Fernandes tendo 
completado a licenciatura na Escola 

Superior de Música de Lisboa. 
Concluiu em 2006 o mestrado em 
Performance na Universidade de 
Aveiro tendo como professor de 

cravo Jacques Ogg e paralelamente 
trabalhou com Elisabeth Joyé, em 
Paris. Desenvolveu um programa 

de transcrições de música de Carlos 
Paredes para cravo com o qual 
tem efetuado diversos recitais a 

solo em Portugal e no estrangeiro 
nomeadamente em Itália no Festival 

Cantar Lontano.

Tim Bernardes é músico, compositor, produtor musical e multi-
instrumentista. Já trabalhou com nomes como Tom Zé e David Byrne, 
entre outros. Estreou-se a solo, em 2017, com “Recomeçar” que esteve 
nas principais listas de melhores álbuns desse ano, consolidando Tim 

Bernardes como um dos grandes compositores brasileiros de sua geração. 
Caetano Veloso não lhe poupa elogios: “Uma maravilha de afinação, 

controle da dinâmica, refinamento, execução instrumental e liberdade na 
elegância do uso do palco e da luz - além das composições personalíssimas 

de caminhos fascinantemente desviantes… Tive certeza de que a música 
brasileira é forte sempre. Quem 
vê um show de Tim Bernardes 
não pode nem acompanhar o 

movimento mental de quem diz 
que nossa canção hoje não tem 
valor.” Fora do Brasil o trabalho 

também recebeu reconhecimento, 
com a nomeação para o Grammy 

Latino de 2018 como Melhor 
Álbum de Música Alternativa em 

Língua Portuguesa.
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Sex e sáb
27 e 28 set
21h30 
Convento São 
Francisco

CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA 

M/6

PREÇO 1 dia 10€ 

2 dias 15€ 

CO-PRODUÇÃO  

Santarém Cultura e CCRS

Mais informações em  

www.santaremcultura.pt  

ou na página do facebook 

Santarém Cultura

MÚSICA

SAN-
TARÉM 
JAZZ 
FEST              
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27 SET

Círculo 
COM Luís Figueiredo
Rita Maria, Mário Franco

Garfo
COM Bernardo Tinoco, João Almeida
João Fragoso, João Pereira

28 SET

Manuel Brito 
Quarteto
COM Manuel Brito, José Pedro Coelho
Gonçalo Moreira, José Marrucho

Jack Broadbent



12 13

PREÇO 5€/2,5€  

sócios cineclube 

Documentário,  

FRA/ITA/Chile, 2018, 

Cores e P/B, 80 min, 

M/12

PREÇO 5€/2,5€  

sócios cineclube 

Documentário, Musical, 

EUA, 2018, Cores, 89 

min, M/6

CINEMA/ CINECLUBE DE SANTARÉM

              UM FILME DE  NANNI MORETTI

              UM FILME DE  

ALAN ELLIOTT, 
SYDNEY POLLACK

AMAZING 
GRACE

Qua, 18 set 
21h30 
Teatro Sá  
da Bandeira 

Qua, 25 set 
21h30 
Teatro Sá  
da Bandeira

Quando Aretha Franklin gravou um 
dos álbuns mais vendidos de todos 

os tempos na Bethel Baptist Church, 
Los Angeles, em janeiro de 1972, o 

cineasta Sydney Pollack documentou 
todo o processo de maneira detalhada 

e intimista. Por questões pessoais 
e judiciais, o resultado só pôde ser 
lançado mais de 40 anos depois.O 
filme nunca antes visto retrata a 

gravação do maior álbum de gospel 
de todos os tempos, Amazing Grace. 

Quarenta e sete anos depois, é um 
testemunho da grandeza de Aretha 

Franklin e uma viagem no tempo na 
história musical e social americana. 

12

     SANTIAGO, 
ITÁLIA

Santiago, Itália, o novo documentário de Nanni Moretti estreia a 11 de 
Setembro, assinalando assim a data em que se deu o golpe de Estado Chileno. 
É um documento imprescindível para compreender o golpe no Chile em 1973 
e a forma como então Itália foi um porto seguro para tantos chilenos. O filme 
retrata, recorrendo a incríveis imagens de arquivo e entrevistas, o golpe que 

derrubou o regime socialista de Salvador Allende, e o papel da Embaixada de 
Itália na capital chilena, que, ao contrário da política anti-imigração do atual 

governo italiano, abriu as suas portas para acolher numerosos refugiados 
e oferecer-lhes asilo em solo italiano. Antestreado no Festival de Turim, o 
documentário abriu a retrospectiva dedicada a Nanni Moretti no âmbito 

da 12ª Festa do Cinema Italiano na Cinemateca Portuguesa. Santiago, Itália 
conquistou também o Prémio David di Donatello, os mais importantes 

galardões italianos, para Melhor Documentário.

Sex, 4 out
10h00
Escolas 
Sáb, 5 out
16h00 
Famílias
Teatro Sá  
da Bandeira

CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA 

M/1

DURAÇÃO 0H40

PREÇO gratuito

Mais informações em  

www.santaremcultura.pt  

ou na página do facebook 

Santarém Cultura

  
 CANTO-
PEIA II   

    RITA ROBERTO        

OFICINA

Cantopeia II gira em torno do oco, do eco, do movimento contínuo e 
redondo. Cantopeia são pequenos espetáculos participados, para crianças 

pequenas e adultos cuidadores, que se juntam a escutar, a dançar e a cantar, 
num ambiente acolhedor e criativo. 

 Rita Roberto é licenciada em Artes Plásticas / Pintura (Faculdade de 
Belas Artes da Universidade de Lisboa, 2006); mestre em Dança (UdK - 
Universidade de Artes de Berlim, 2009). Entre 1999 e 2007 desenvolveu 

formação independente em dança contemporânea, passando pela escola de 
formação da Companhia de Dança Contemporânea de Évora, Centro em 

Movimento (Lisboa), Fórum Dança (Lisboa), Dock 11 (Berlim) e Marameo 
(Berlim). Apresenta trabalho artístico próprio desde 2004, em contexto 

expositivo, salas de espetáculo e publicações. Desde 2008 desenvolve 
projetos educativos nas áreas de artes plásticas e performativas, em espaços 

culturais e em contexto escolar.



14 15

Sáb, 12 out  
21h30 
Teatro Sá  
da Bandeira 

TEATRO

CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA 

M/12

DURAÇÃO 01h45

PREÇO 12€  

(verificar descontos)

Mais informações em 

www.santaremcultura.pt  

ou na página do  

facebook Santarém  

Cultura

UM 
OUTRO 

FIM PARA 
A MENINA 
       JÚLIA 

                           TEATRO D. MARIA II     

©
Fi

lip
e 

Fe
rre

ira

“Júlia sai com um passo firme”. Esta é a didascália que 
August Strindberg escreve no final de Menina Júlia. 
Desde a estreia da peça, há 130 anos, em março de 

1889, que atores de todo o mundo obedecem à ordem 
do autor e nos sugerem o suicídio de Júlia como o 

único desfecho possível desta história.
Imaginar outro fim possível para estas personagens 

obriga-nos a mostrar em cena o que acontece depois 
da didascália de Strindberg. Obriga-nos a imaginar o 

futuro que não quis prometer às suas personagens.
Em Um outro fim para a Menina Júlia, vemos Júlia, 

João e Cristina, que o mundo já viu tantas vezes, para 
depois os reencontrarmos 30 anos mais tarde, treinados 

pela vida a encontrar a felicidade nas pequenas 
coisas. Neste “antes e depois”, tentamos inventar uma 
alternativa e imaginar que o passo firme de Júlia pode 

ser o início da lenta e laboriosa caminhada da vida.

Com encenação de Tiago Rodrigues, esta produção  
do Teatro Nacional D. Maria II, é interpretada  
por Helena Caldeira, Inês Dias, Lúcia Maria,  

Manuel Coelho, Paula Mora,Vicente Wallenstein.
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Sex, 18 out  
10h00  
Escolas 
14h00  
Escolas 
Teatro Sá  
da Bandeira 

TEATRO

CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA 

M/6

DURAÇÃO 01h00

LOTAÇÃO MÁXIMA  

80 pessoas

PREÇO gratuito

Mais informações em 

www.santaremcultura.pt  

ou na página do  

facebook Santarém  

Cultura

©
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Partindo de William Shakespeare, o Teatro Praga centra-se em Romeu  
& Julieta, a clássica história de amor que põe no centro da ação dois 

teenagers apaixonados em rota de colisão com as suas famílias e com uma 
sociedade repressora. Num ambiente divertido de uma cozinha dentro do 
palco, os atores guiam os jovens espectadores participantes pela história 

deste romance maldito, misturando-a com a feitura de um delicioso 
cheesecake que leva o nome dos dois protagonistas shakespearianos.  

Neste Romeu & Julieta o drama confunde-se com o queijo creme,  
o sangue dos amantes é marmelada, as lutas de espadas fazem-se com 

espátulas e caçarolas e uma dentada numa bolacha Maria pode ser  
uma alternativa deliciosa para um coração partido.

Com texto e criação de Cláudia Jardim, Diogo Bento e  
Pedro Penim, esta produção de Alexandra Baião, é interpretada  

por Cláudia Jardim e Diogo Bento

ROMEU &      
  JULIETA
                             TEATRO PRAGA

Sex, 25 out 
21h30
Teatro Sá  
da Bandeira 

CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA 

M/6

DURAÇÃO 1h15

PREÇO 15€ 

(verificar descontos)

Mais informações em  

www.santaremcultura.pt  

ou na página do facebook 

Santarém Cultura

  
RUI MAS-
SENA 
   III SOLO          
                                                                      

MÚSICA

Os maestros são figuras fascinantes, quase sempre excêntricas, tocadas 
pelo génio. É certamente esse o caso de Rui Massena, conhecida figura do 

panorama cultural nacional que ajudou a transformar Guimarães 2012 
— Capital Europeia da Cultura num estrondoso caso de sucesso. Assim 

aconteceu também com a Orquestra Clássica da Madeira onde foi maestro 
e diretor artístico durante 12 anos. Fora de portas, entre muitos concertos 

em numerosos países destaca-se o 
facto de ter sido maestro convidado 
principal da Orquestra Sinfónica de 
Roma entre 2007 e 2009 e a proeza 

de ter sido o primeiro Maestro 
Português a dirigir na mítica sala 
Carnegie Hall em Nova Iorque. 
Um palco, um piano, os novos 
temas e os sucessos inevitáveis. 

Uma história, um monte de 
prémios, um percurso artístico 
singular. Tudo se conjuga num 
espetáculo único, imperdível  

e surpreendente.



18 1918

PREÇO 5€/2,5€  

sócios cineclube 

Comédia dramática, 

Coreia do Sul, 2019, 

Cores, 132 min, M/12

PREÇO 5€/2,5€  

sócios cineclube 

Drama, Romance, ALE/

EUA/Índia, 2019, Cores, 

110 min, M/12

Qua, 2 out 
21h30 
Teatro Sá  
da Bandeira

 PARASITAS  
UM FILME DE  BONG JOON-HO

Ki-taek tem uma família unida, mas 
estão todos desempregados e as suas 

perspectivas futuras são negras. O filho 
Ki-woo é recomendado por um amigo 

– que frequenta uma prestigiada 
universidade – para dar explicações 
bem pagas, o que vem desencadear a 
esperança de um rendimento regular 
na família. Portador das expectativas 

familiares, Ki-woo dirige-se à casa dos 
Park para uma entrevista de trabalho. 

Chegado à casa do Sr Park – dono 
de uma empresa global de tecnologia 
informática – Ki-woo conhece Yeon-

kyo, a bela e jovem dona da casa. 
Este primeiro encontro entre as duas 
famílias vai provocar uma imparável 

cadeia de incidentes.  
O filme “Parasitas”, de Bong Joon-ho, 

conquistou a Palma de Ouro na edição 

19

CINEMA/ CINECLUBE DE SANTARÉM CINEMA/ CINECLUBE DE SANTARÉM

de 2019 do Festival de Cannes, a 
primeira vez na história do Festival 

em que um filme sul-coreano levou o 
principal prémio da competição.

O jornalista alemão Marc Fischer tinha uma enorme obsessão: João 
Gilberto, o entretanto desaparecido pioneiro da bossa nova. Durante anos, 
tentou, sem sucesso, encontrar o músico brasileiro, que não fez aparições 

públicas ao longo de décadas. “Ho-ba-la-lá: À Procura de João Gilberto”, o 
livro que escreveu sobre essa busca, saiu em 2011, uma semana depois de 
Fischer se ter suicidado. O francês Georges Gachot, que já tinha realizado 

documentários sobre Maria Bethânia ou o samba, ficou fascinado por 
esta história e decidiu adaptá-la, repetindo os passos de Fischer e indo ao 

encontro do lendário músico. O resultado é este filme.

ONDE ESTÁ 
VOCÊ JOÃO 
GILBERTO

UM FILME DE  GEORGES GACHOT

PREÇO 5€/2,5€  

sócios cineclube 

Documentário,  

SUI/ALE/FRA, 2018, 

Cores, 107 min, M/12

Qua, 9 out 
21h30 
Teatro Sá  
da Bandeira

Qua, 16 out 
21h30 
Teatro Sá  
da Bandeira

 FOTOGRAFIA  
UM FILME DE  RITESH BATRA

Em Bombaim, um homem percorre as ruas a fotografar transeuntes em 
troca de algum dinheiro. A avó, já idosa, sonha casá-lo antes de morrer e 

relembra-o disso a cada oportunidade. É assim que, cedendo à pressão, ele 
usa uma foto que tirou a uma desconhecida e mostra-a à avó, dizendo-lhe 
que é a rapariga com quem casará em breve. Mas quando a velha senhora 
insiste em conhecê-la, ele apenas encontra uma solução: percorrer as ruas 
da cidade até a reencontrar e pedir-lhe que se faça passar por sua noiva. 
Ao aceitar tornar-se cúmplice daquela mentira, a jovem vai alterar, para 

sempre, o seu destino e o de todos os envolvidos…
Com os actores Nawazuddin Siddiqui e Sanya Malhotra como 

protagonistas, um drama romântico que conta com assinatura do indiano 
Ritesh Batra – que se estreou em 2013 com “A Lancheira”, a longa- 

-metragem premiada pela crítica no festival de cinema de Cannes e que,  
já em 2017, foi também responsável pelos filmes “Nós, ao Anoitecer” e  

“O Sentido do Fim”. “Fotografia” teve a sua estreia internacional no Festival 
de Cinema de Sundance, onde foi bem recebido pelo público e pela crítica. 
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PREÇO 5€/2,5€  

sócios cineclube 

Comédia,  

FRA, 2018, Cores,  

88 min., M/12

COM Judith Davis, Malik 

Zidi, Claire Dumas

PREÇO 5€/2,5€  

sócios cineclube 

Suspense,  

Coreia do Sul, 2018, 

Cores, 148 min., M/14

COM Ah-In Yoo, Steven 

Yeun, Jong-Seo Jun

CINEMA/ CINECLUBE DE SANTARÉM

Qua, 23 out 
21h30 
Teatro Sá  
da Bandeira 

Qua, 30 out 
21h30 
Teatro Sá  
da Bandeira 

Jong-soo reencontra casualmente 
Hae-mi, uma amiga de infância que, 
prestes a fazer uma viagem a África, 
lhe pede para cuidar do gato durante 

a sua ausência. Ao regressar, já no 
aeroporto, ela apresenta-lhe Ben, com 

quem se envolveu romanticamente 
durante a viagem e que decidiu segui-
-la. Entre os dois homens surge uma 

relação ambígua, com tanto de fascínio 
como de rivalidade, que assume 

novas proporções quando o forasteiro 
confessa o seu estranho prazer.

Estreado no Festival de Cinema de 
Cannes, um drama com toques de 

mistério, realizado, escrito e produzido 
pelo sul-coreano Lee Chang-Dong, 
que se inspira no conto “Os Celeiros 

Incendiados”, incluído na  

20

Angèle, de coração e alma de revolucionária, Angèle está contra tudo e 
todos e sente que nasceu na época errada. A altura certa seria quando o 

mundo assistia às grandes revoluções e as pessoas saíam à rua para mostrar 
o seu descontentamento. Nascida no seio de uma família de ex-ativistas 

políticos, ainda lhe é mais difícil vê-los esmorecer a cada dia sem que 
façam nada para mudar tudo o que ela vê de errado. Até no amor Angèle 
é uma descontente. Isto até ao momento em que, num dos seus comuns 

ataques de fúria, conhece o atraente Saïd.

       O QUE ME  
    FICOU DA 
REVOLUÇÃO
UM FILME DE  JUDITH DAVIS

 EM CHAMAS  
UM FILME DE  LEE CHANG-DONG

compilação “O Elefante Evapora-se”,  
da autoria do aclamado escritor 

japonês Haruki Murakami. 

Sex, 1 nov 
21h30
Teatro Sá  
da Bandeira 

CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA 

M/6

DURAÇÃO 1h00

PREÇO 10€ 

(verificar descontos)

Mais informações em  

www.santaremcultura.pt  

ou na página do facebook 

Santarém Cultura

  
 BLOOD  
SIREN

SARAH MCCOY
                                                                      

MÚSICA

Bessie Smith com uma pincelada de Amy Winehouse. Uma pequena 
porção de Janis Joplin e algo de Tom Waits. E ainda qualquer coisa 

de Fiona Apple. O seu universo não desagradaria a Kurt Weill. Estas 
referências podem ser úteis para quem ainda não conhece Sarah McCoy. 
Os restantes sabem que esta compositora e intérprete não se assemelha  

a ninguém, que a sua voz e carisma são únicos e marcantes logo  
ao primeiro instante no palco. 

 “Blood Siren” é o aguardado trabalho de originais de Sarah McCoy e foi 
editado a 25 de Janeiro de 2019 pela Blue Note. A produção ficou a cargo 
de Renaud Letang (Feist, Manu Chao, Charlotte Gainsbourg, Jane Birkin, 
Mocky) e do conceituado pianista canadiano Chilly Gonzales com quem  

a diva americana se cruzou em 2017 no festival ARTE Concert,  
em Paris – onde reside atualmente.
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8-17 nov 
Igreja de Nª  
Sra. de Marvila
Igreja de Nª  
Sra. da Piedade
Igreja de  
S. Nicolau
Igreja de  
Sta. Maria  
da Alcáçova
Igreja da 
Misericórdia
Catedral de 
Santarém

CO-PRODUÇÃO  

Santarém Cultura,  

Diocese de Santarém  

e Santa Casa da 

Misericórdia de Santarém

Mais informações em  

www.santaremcultura.pt  

ou na página do facebook 

Santarém Cultura

 FÓS
FESTIVAL 

DE ÓRGÃO
DE SAN-

TARÉM
A segunda edição do Festival de Órgão de Santarém 

aposta numa perspetiva heterogénea e multidisciplinar, 
tendo em vista a abertura e comunicação da cultura 
organística com outras áreas criativas da sociedade. 

Entre os dias 8 e 17 de novembro, nos seis órgãos da 
cidade irão apresentar-se reputados organistas do 

panorama nacional e internacional, jovens talentos  
e músicos que exercem a sua atividade na região.

Para reforçar o carácter multidisciplinar do festival, 
esta edição irá contar em cada concerto com a presença 
de um artista da região a criar em tempo real inspirado 

pelo evento, seja em forma de pintura ou desenho,  
seja de forma literária.

Aos sábados do festival haverá ainda uma visita guiada 
às seis igrejas que serão palco dos eventos em dois 
périplos que contarão com a presença de músicos  

e entidades da região, mas incluindo também notas 
sobre o património musical e edificado.

MÚSICA
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Sex, 15 nov
10h00 
Escolas
Sáb, 16 nov
10h00 
Oficina para 
Educadores  
de Infância
16h00 
Famílias
Teatro Sá  
da Bandeira

     
      É PRÓ 
MENINO 

  E PRÁ     
   MENINA                                                           

             CATARINA REQUEIJO 
                                 E VERA ALVELOS  

TEATRO/OFICINA

CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA 

M/3

DURAÇÃO DAS SESSÕES 

0h30

DURAÇÃO DA OFICINA 

4h00

LOTAÇÃO 100 pessoas 

(sessões famílias: 

1 adulto por criança)

PREÇO gratuito
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As meninas gostam de cor-de-rosa, brincam com bonecas e dançam ballet? 
Os meninos gostam de azul, brincam com carrinhos e jogam futebol? Ou 
as meninas jogam futebol e os meninos brincam com bonecas? O que é 

que as meninas podem fazer e os meninos não podem? O que querem ser 
(e podem ser) quando forem grandes? Estas e outras questões colocadas 
às crianças, assim como as suas respostas, hesitações e também os seus 

silêncios, foram o ponto de partida para a construção deste espetáculo. Em 
cena, um menino e uma menina habitam dois mundos distintos e cheios 

de convenções. Ao longo do espetáculo aprendem a desafiar as regras 
estabelecidas, a questionar estereótipos e a retirar etiquetas, descobrindo 

um lugar novo em que Todos podemos ser Tudo.

Oficina 
“É pró menino é prá menina” – 

Estereótipos de GéneroNesta oficina pretende-se facultar aos educadores o contacto com 
ferramentas que permitam questionar os alunos sobre as ideias  

pré-concebidas que temos sobre cada um dos géneros. Tendo um carácter 
muito prático, é essencial que os formandos se questionem sobre o assunto. 

Através de jogos dramáticos e de exercícios de expressão plástica, os 
adultos serão colocados no lugar da dúvida para que mais tarde o possam 

fazer com os seus alunos. 

CONCEÇÃO E REALIZAÇÃO 

Catarina Requeijo  

e Vera Alvelos 

PÚBLICO-ALVO  

educadores de infância

Mais informações em  

www.santaremcultura.pt  

ou na página do facebook 

Santarém Cultura



26 27

Sex, 22 nov 
14h30  
Teatro Sá  
da Bandeira 
 

DANÇA

CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA 

M/16

DURAÇÃO 1h30

PREÇO gratuito

Mais informações em  

www.santaremcultura.pt  

ou na página do facebook 

Santarém Cultura Step 2 Duplicate é uma representação das vivências atuais, uma 
abordagem às novas relações humanas permitidas pelas plataformas 
digitais, onde se inscreve, nem sempre corresponde ao real. Esta peça 

de dança, onde a arte plástica e digital, o teatro e o circo partilham 
um espaço comum, se influenciam e moldam, constitui também um 

paralelismo entre o conceito de “mentalidade de rebanho” e a pressão 
de pares, associados ao que escolhemos mostrar de nós mesmos  

e a forma como essas escolhas influenciam o outro.

OFICINA

Qua, 27 nov
10h00 
Escolas
Convento São 
Francisco

PÚBLICO-ALVO

Jovens e Adultos

DURAÇÃO 3h00

PREÇO gratuito

CONCEPÇÃO E 

REALIZAÇÃO

Aldara Bizarro  

e Dina Mendonça

Mais informações em  

www.santaremcultura.pt  

ou na página do facebook 

Santarém Cultura

A partir da alegoria da Caverna do livro A República 
de Platão e das suas várias interpretações, Pensar Faz 

Sombra explora o significado das sombras através 
de uma composição de exercícios que se situam no 

cruzamento entre a Dança e a Filosofia, de modo a criar 
uma experiência de reflexão sobre como interagimos 

com as sombras, as nossas e as dos outros, e o que 
fazemos com elas. 

  
 STEP 
2 DUPLI-
CATE NUNO LABAU

  
PENSAR 
FAZ SOM-
BRA  ALDARA BIZARRO  
   E DINA MENDONÇA

Nuno Labau tem como formação 
principal as Artes Circenses, 
pela Escola Profissional das 

Artes do Espetáculo (Chapitô), 
tendo ainda estagiado na 

Companhia Portuguesa de Bailado 
Contemporâneo onde estudou e 
executou trabalho de coreógrafos 
como Benvindo Fonseca e André 

Mesquita, entre outros. É bailarino 
na peça Eternuridade, de Amélia 
Bentes, e criou a peça Violência 

das Coisas Insensíveis. É professor 
de Dança Contemporânea no 
Conservatório de Música de 

Santarém.
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Sáb, 30 nov
21h30
Teatro Sá  
da Bandeira

CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA 

M/6

DURAÇÃO 1h30

PREÇO 15€  

(verificar descontos)

Mais informações em  

www.santaremcultura.pt  

ou na página do facebook 

Santarém Cultura

MÚSICA

24 MILA 
BACI  

    MARIA DE MEDEIROS & 
        THE LENGENDARY TIGER MAN 
   

OFICINA

Sex, 29 nov
10h00 
Escolas
Convento São 
Francisco

Oficina, Artes plásticas 

(desenho), intervenção 

urbana (artes de rua)

CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA 

M/7

DURAÇÃO 2h00

PREÇO gratuito

Mais informações em  

www.santaremcultura.pt  

ou na página do facebook 

Santarém Cultura

  
    CAÇA-       
TEXTUR-
AS      MIGUEL HORTA
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Esta é uma oficina que parte em busca de texturas urbanas, propondo 
um conhecimento sensível do local onde vivemos. Munidos de grandes 
folhas de papel, lápis de cera e barras de grafite, os participantes nesta 

oficina de Miguel Horta partem em busca de texturas e sinais pelas ruas e 
paredes da cidade, em lojas, em jardins e em praças. Nessa busca, caçam-se 
baixos-relevos de motivos variados ou texturas naturais. No fim da manhã, 

reúne-se a coleção que se conseguiu “caçar” nas folhas de papel, falando 
sobre a sua origem e função. E porque não montar uma exposição? Os 

participantes são convidados a procurar e descobrir uma cidade invisível, 
estimulando o olhar atento e a sua relação com o desenho.

24 Mila Baci é o título romântico que designa o novo 
encontro de The Legendary Tigerman com Maria de Medeiros. 
Há 10 anos, cruzaram-se em Femina, adoptando o clássico de 
Nancy Sinatra “These Boots Were Made For Walking”. Agora 
é numa série de músicas que marcaram a história do cinema, 
uma arte que diz tanto a ambos os artistas, que o guitarrista-

cantor e a actriz-cantora encontram o novo mote para um 
diálogo íntimo, como uma grande cena de um filme que todos 

conhecemos de cor, mas de que não conseguimos afastar os 
olhos. De Nino Rota até onde a imaginação os carregar...
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PREÇO 5€/2,5€  

sócios cineclube 

Drama, POR, 2018,  

Cores, 68 min., M/12

COM Joana Ribeiro, Maria 

Leite, Miguel Nunes

PREÇO 5€/2,5€  

sócios cineclube 

Drama, Romance,  

FRA, 2018, Cores,  

132 min., M/16

COM Vincent Lacoste, 

Pierre Deladonchamps, 

Denis Podalydès

PREÇO 5€/2,5€  

sócios cineclube 

Drama, FRA/ESP/DIN, 

2018, Cores,  

107 min., M/12

COM Bárbara Lennie, Alex 

Brendemühl, Joan Botey

Qua, 6 nov 
21h30 
Teatro Sá  
da Bandeira

 LINHAS  UM FILME DE  RITA NUNES   
    TORTAS 

                                   Luísa, actriz, e António, um escritor 
e jornalista mais velho, cruzam-

se no Twitter. Ele está na rede 
social anonimamente, sob o nome 

Rasputine. Começam a trocar 
mensagens e desenvolvem uma 

obsessão um pelo outro, que os leva 
a combinarem um encontro. Só que, 

no caminho, ele tem um acidente 
e, sem a avisar, ela fica à espera 

dele. Uma história de desencontros 
do século XXI com argumento 

de Carmo Afonso e realização de 
Rita Nunes, que tem uma carreira 

de mais duas décadas feita na 
publicidade, nas curtas-metragens e 
nos telefilmes. Com Joana Ribeiro e 
Américo Silva nos papéis principais.

De mãe da Nouvelle Vague a ícone 
feminista, a diretora Agnès Varda 
expõe seus processos de criação 
e revela sua experiência com o 

fazer cinematográfico. A cineasta 
dá especial atenção no método 

de storytelling que ela denomina 
de “cine-writing”, uma espécie de 

fórmula utilizada na grande maioria 
de seus documentários e ficções, 

revisando a sua filmografia de 
maneira única e emocionante, neste 
filme que encerra a sua carreira de 

64 anos.

31

CINEMA/ CINECLUBE DE SANTARÉM CINEMA/ CINECLUBE DE SANTARÉM

VARDA POR 
AGNÈS         UM FILME DE  AGNÈS VARDAPREÇO 5€/2,5€  

sócios cineclube 

Documentário,  

Biografia, FRA, 2018, 

Cores, 115 min., M/12

Qua, 20 nov 
21h30 
Teatro Sá  
da Bandeira

Qua, 13 nov 
21h30 
Teatro Sá  
da Bandeira

Qua, 27 nov 
21h30 
Teatro Sá  
da Bandeira

 AGRADAR, 
AMAR E COR-
RER DEPRESSA             
            UM FILME DE  CHRISTOPHE HONORÉ

              PETRA            
               UM FILME DE  JAIME ROSALES

Verão de 1990. Arthur é um jovem estudante que, num passeio pelas ruas 
de Paris, conhece Jacques, um escritor 15 anos mais velho. O amor que 

surge entre ambos é imediato, profundo e verdadeiro. Passam todo o Verão 
dedicados um ao outro. Mas infelizmente, Jacques sabe que aquela história 

tem um tempo limitado e que terá de ser vivida depressa…
Com realização e argumento de Christophe Honoré (“Em Paris”, “As 

Canções de Amor”, “Não Minha Filha, Tu Não Vais Dançar”), um drama 
sobre o amor e a consciência, com Vincent Lacoste, Pierre Deladonchamps 

e Denis Podalydès nos papéis principais.

Petra, uma jovem artista, nunca 
conheceu o pai. Quando a mãe 
morre, ela lança-se numa busca 

que a conduzirá a Jaume, um 
artista plástico famoso, poderoso 
e implacável. Este aceita acolher 

Petra numa residência artística no 
seu atelier, algures nos arredores 
de Girona. No seu caminho para 

descobrir a verdade, Petra encontra 
também Lucas, filho de Jaume, e 
Marisa, esposa de Jaume e mãe 

de Lucas. Na expectativa de obter 
respostas, a jovem aproxima-se desta 
família onde predominam segredos 
de família e violência. Encontrará 

Petra aquilo que foi procurar?
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Sáb, 7 dez
21h30 
Teatro Sá da 
Bandeira 

DANÇA/ARTES DIGITAIS

CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA 

M/12

DURAÇÃO 0h30

PREÇO 5€ (preço único)

Mais informações em  

www.santaremcultura.pt  

ou na página do facebook 

Santarém Cultura

PRODUÇÃO

RESIDENTE EM

FINANCIADA POR

   CO:
LATERAL 
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OFICINA

Sex, 6 dez
10h00 
11h30
14h30
Local a definir

CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA 

M/7

DURAÇÃO 1h30

PREÇO gratuito

Mais informações em  

www.santaremcultura.pt  

ou na página do facebook 

Santarém Cultura

  
 POP-UP 

DE NATAL      
ANDRÉ PIMENTA

Vem divertir-te a fazer um postal de Natal em pop-up! 
Cria uma árvore que salta da folha e presentes coloridos tridimensionais. 

André Garcia Pimenta nasceu em Lisboa em 1982.
Formou-se em Artes Plásticas – Escultura (2007) pela Faculdade de 

Belas-Artes da Universidade de Lisboa, e depois em Design (2013) pela 
Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa.

Atualmente desenvolve e edita projetos próprios relacionados com a 
engenharia do papel, pop-ups e brinquedos de papel. Paralelamente, 
coleciona livros e postais mecânicos antigos, tendo coorganizado a 

exposição de livros pop-up “A Saltar do Livro” na Biblioteca Nacional de 
Lisboa em 2016 e organizado diversas exposições em outras bibliotecas.

CO:LATERAL foi desenvolvido a partir do projeto performativo 
Nuve onde se explorava a relação entre a dança e as artes digitais. 
Inicialmente apresentado em 2010, este solo então interpretado 
por Né Barros, deu origem a diversas publicações nacionais e 
internacionais. Ali, o corpo projetava-se e estendia-se numa 

relação de intimidade com a realidade virtual interativa. O discurso 
performativo resultante desta ligação, apela a um momento 

extraordinário, a um momento poético feito de espaço e corpo, feito 
de mistura de realidades, feito de duplos e de imagens. 

Dirigido e coreografado por Né Barros, esta produção do Balleteatro, 
é interpretado por Sónia Cunha.
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Sáb, 21 dez
18h30
22h00
Teatro Sá da 
Bandeira 

CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA 

M/6

DURAÇÃO 1h15

PREÇO 20€  

(verificar descontos)

Mais informações em  

www.santaremcultura.pt  

ou na página do facebook 

Santarém Cultura

MÚSICA

RODRIGO 
LEÃO  

Rodrigo Leão regressa aos palcos nacionais para apresentar o seu novo 
espetáculo numa estreia absoluta! O compositor, que assinalou em 2018 os 
25 anos de uma muito bem-sucedida carreira, mostra agora em primeira 
mão as canções do novo repertório que será editado ainda durante este 
ano, num concerto que não vai poder perder. Dono de uma das mais 

interessantes discografias do nosso país, o músico e compositor Rodrigo 
Leão tem conhecido o sucesso dentro e fora de portas.  A sua música 

já viajou por todo o mundo tendo recebido aplausos nas mais distintas 
latitudes: por toda a Europa, mas também no Extremo Oriente ou na 

América. Rodrigo Leão promete uma vez mais surpreender quem o tem 
seguido de perto ou quem queira agora embarcar nessa entusiasmante 

aventura em que estreia o novo espetáculo e o novo repertório.

PREÇO 5€/2,5€  

sócios cineclube 

Drama, DIN/MEX/

Colombia, 2018, Cores, 

125 min., M/16

COM Carmiña Martínez, 

José Acosta, Natalia Reyes

CINEMA/ CINECLUBE DE SANTARÉM

Qua, 11 dez 
21h30 
Teatro Sá  
da Bandeira 

35

PÁSSAROS  
    DE VERÃO 
                   UM FILME DE  CRISTINA GALLEGO, CIRO GUERRA

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, 4 dez 
21h30 
Teatro Sá  
da Bandeira

              FRANKIE UM FILME DE  IRA SACHS            
               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.

Durante a década de 1960, os EUA vêem nascer o movimento “hippie” 
altura em que, entre muitas outras coisas, se vulgariza o consumo de 

estupefacientes. Alguns anos mais tarde, decididos a fazer fortuna, um 
grupo de norte-americanos investe em Guajira, na Colômbia, onde 

estabelecem uma plantação de marijuana com o intuito de a exportarem 
para o seu país. É assim que uma família da tribo Wayuu é atraída para 
o negócio de tráfico de droga. Ao aceitarem as condições de produção, 
os Wayuu descobrem o poder do dinheiro fácil, mas também os riscos 

resultantes da ganância, que ameaça destruir os seus costumes e tradições.
Estreado no Festival de Cannes, um drama baseado em factos verídicos 

sobre a origem do narcotráfico na Colômbia. 
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PREÇO 5€/2,5€  

sócios cineclube 

Documentário, GB, 2018, 

Cores, 115 min., M/12

Qua, 18 dez 
21h30 
Teatro Sá  
da Bandeira

 OS OLHOS 
   DE ORSON    
 WELLES 
                                               UM FILME DE  MARK COUSINS

                                   

CINEMA/ CINECLUBE DE SANTARÉM

Realizado pelo conhecido crítico e historiador de cinema Mark Cousins, 
este documentário é uma viagem ao universo pictórico de Orson Welles 
(1915 – 1985), o lendário realizador de “Citizen Kane - O Mundo a Seus 

Pés” (1941), “O Estrangeiro” (1940), “O Terceiro Homem” (1949),  
“O Génio do Mal” (1959), “O Processo” (1962), “As Badaladas da  

Meia-Noite” (1965) ou “F for Fake” (1973), entre outros. Desenhos, 
pinturas e trabalhos inéditos são agora mostrados graças a Beatrice Welles, 

filha do realizador com a actriz e aristocrata italiana Paola Mori.
É o segundo documentário de 2018 sobre o realizador,  

a par de “Amar-me-ão Quando Eu Morrer”, de Morgan Neville,  
lançado em conjunto com o recém-finalizado “O Outro Lado do Vento”. 
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ABU ZACARIA, ALCAIDE DE SANTARÉM 

JOSÉ FERNANDO GOMES
Apresentação da peça do CIT- Curso de Iniciação Teatral
Trata-se de uma ideia e guião originais de José Fernando Gomes, com 
dramaturgia de José Manuel Rodrigues e encenação de Paula Nunes. 
Espetáculo de cariz histórico, situa-se cronologicamente no período 
da Reconquista cristã, século XII, em Santarém, nos anos anteriores à 
conquista da cidade por D. Afonso Henriques (1147), onde governava 
o alcaide muçulmano Abu Zacaria. 

Abu Zacaria, grande general e estratega muçulmano, recebeu a 
incumbência da defesa de Santarém, depois de se ter distinguido  
na sua reconquista islâmica.

RESIDÊNCIA ARTÍSTICA DE 
SANTARÉM (RAS) JOVENS CRIATIVOS

RAS 2019 junta mais de uma dezena de jovens criativos de 
diferentes formações em particular da área das artes visuais (pintura, 
escultura, banda desenhada, ilustração, vídeo…) a que se agregam 
participações nas áreas da psicologia, música, edição de jornal on-line 
e outras transversalidades. Este ano o Tema será as “FRONTEIRAS” 
nas suas vertentes mais diversas. Terá alguns dias de visita aberta ao 
público e culminará com exposição das obras produzidas no dia  
21 setembro pelas 16h00.

CONCERTO AJA
20h30 APRESENTAÇÃO DO LIVRO 
Padre Nuno/Xico Nuno
Homem fundador e diretor do SCOJ (Secretariado Cristão dos 
Organismos Juvenis); Professor de Religião e Moral (expulso do 
Liceu/Str pela PIDE): lançou, no seu tempo, sementes de mudança  
na sociedade civil e religiosa.

21h30 CONCERTO 
Os Xambra
Francisco Fanhais

TEATRO
Qui, 12 set 
21h30 
Entrada gratuita
Teatro Sá da 
Bandeira 

ORG. CIT-
CDBS Centro 
Dramático 
Bernardo 
Santareno

Sex, 13-22 set
15h00 
(abertura 
dia 13 set)

ORG. Centro 
Cultural 
Regional 
Santarém 
(CCRS) 
e Incubadora 
das Artes/CMS 
 
 
Sex, 4 out
20h30
Teatro Sá da 
Bandeira

ORG. AJA - 
Associação 
José Afonso 
(Núcleo AJA de 
Santarém)

ORQUESTRA DA UNIVERSIDADE 
DE LISBOA
Sinfonia à Juventude 
COMPOSITOR Joly Braga Santos (1833-1887) 

Pelo 2.º ano consecutivo teremos em Santarém, por iniciativa do 
Centro Cultural Regional de Santarém, a Orquestra da Universidade 
de Lisboa, apresentando a Sinfonia dedicada à “Juventude Musical 
Portuguesa”, do compositor Joly Braga Santos, sem dúvida uma das 
figuras incontornáveis da história da música portuguesa, que merece 
uma maior divulgação junto do público. Teremos em palco 70 músicos 
sob a batuta do maestro Tiago Oliveira.

VI CONGRESSO INTERNACIONAL 
DE PRÓ-INCLUSÃO EDUCAÇÃO 
INCLUSIVA: OLHARES PELO CAMINHO

O 6.º Congresso é um “olhar pelo caminho”. Na verdade, estamos 
a caminhar há muitos anos pelo caminho da Inclusão e vamos 
pontuando o nosso percurso com momentos em que não só olhamos 
para a frente - para onde queremos chegar - mas também para o lado 
e para trás - de onde viemos e em que lugar estamos.

Em outubro, voltam a reunir-se muitas das pessoas que têm 
estado na dianteira da luta pela inclusão educativa. Conferências, 
mesas redondas, múltiplas comunicações, discussão em grupos 
focais, e, para além de tudo isto, a alegria de voltar juntar todas 
pessoas em prol da inclusão. 

INSCRIÇÕES https://vicongressoproinclusao.weebly.com/inscricoes.html
INFORMAÇÕES https://vicongressoproinclusao.weebly.com/programa.html

MÚSICA
Sex, 18 out 
21h30
Convento  
S. Francisco
 
ORG. Centro 
Cultural e 
Regional de 
Santarém

Qui a sáb,  
24 a 26 out
Convento  
S. Francisco

ORG.  
Pró-Inclusão 
– Associação 
Nacional de 
Docentes de 
Educação 
Especial

ACOLHIMENTOS
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EXPOSIÇÕES A DECORRER

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

Ter a Sáb
9h – 12h30 
14h – 17h30 
Jardim Portas 
do Sol, Praça 
Visconde Serra 
do Pilar, Rua 
Serpa Pinto, 
Praça Sá da 
Bandeira, 
Jardim da 
República 
e Jardim da 
Liberdade

Patente ao 
público até 24 
de dezembro

Para festejar os 150 anos de 
Santarém, a cidade recebe a 
exposição “Urbanidade, 150 
anos de Elevação de Santarém  
a Cidade (1868-2018)”. 

A mostra foi inaugurada no 
dia 19 de março, dia da Cidade 
de Santarém, no Jardim Portas 
do Sol. 

O projeto expositivo procura 
contextualizar a alteração 
histórico-urbanística da antiga vila 
e a sua transformação no tempo, 
retratando, quer as diferentes 

funções e atividades que aí 
ocorreram, quer os equipamentos 
que aí se instalam e que marcam 
a imagem da cidade romântica  
e modernista.

Intervenção composta por 
estruturas modelares, distribuídas 
ao longo de seis lugares icónicos 
da cidade: Jardim Portas do Sol, 
Praça Visconde Serra do Pilar, 
Rua Serpa Pinto, Praça Sá da 
Bandeira, Jardim da República  
e Jardim da Liberdade. 
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CARTOGRAFIA  
SENTIMENTAL
 

Palácio Landal

Patente ao 
público até 26 
de outubro.
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Cartografia Sentimental é um projeto 
expositivo híbrido, que explorará a 
relação das pessoas com a cidade, 
nomeadamente, com a zona histórica, 
criando tangentes a questões como a 
Topofilia, das cidades que se modificam 
todos os dias e de como transformamos 
espaços em lugares.

Este projeto expositivo, que na verdade 
constitui-se de uma série de exposições 
que se irão modificando como resposta 
ao público, ao movimento e ações das 
pessoas na rua, aos acontecimentos que 
decorrerem durante o período em que 
estiver em exibição.

A 5 de agosto a exposição aumentou 
com a instalação Quercus faginea Lam. 
de Carla Cabanas, uma intervenção 
sobre impressão a jato de tinta/várias 
dimensões. O projeto Quercus faginea 
Lam. é desenvolvido especificamente 
para o Palácio Landal, e adota o formato 
de uma instalação que é composta por 

um conjunto de fotografias de épocas 
distintas. As imagens provêm do arquivo 
“Eu Gosto de Santarém”, retratam os 
habitantes locais no desenvolvimento das 
suas atividades quotidianas e assumem 
o formato das folhas da árvore Quercus 
faginea / Carvalho-português, que é uma 
espécie autóctone da região.

O projeto invoca o cair sazonal das 
folhas, relacionando-as com as várias 
gerações de pessoas que viveram ou 
visitaram Santarém.

Assim como as folhas acompanham  
o decorrer das estações, mudando  
cor e caindo no chão, as fotografias  
espalham-se nas salas do palácio 
e reportam-se a tempos diferentes. 
Relacionando o ciclo das estações com 
os ciclos de vida, a forma e a imagem 
partilham uma lógica comum que se 
desenvolve em torno da passagem  
do tempo.
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BIBLIOTECA 
MUNICIPAL  
DE SANTARÉM
Sala de Leitura  
Bernardo  
Santareno

4342

Mostra bibliográfica “As Artes”
01 a 30 setembro
seg-sex 9h30-18h00
Biblioteca Municipal Braamcamp 
Freire

Comemoramos no mês de setembro mais 
uma edição da Jornadas Europeias do 
Património, enquadradas no tema “Artes 
Património Lazer”.
A Biblioteca Municipal associa-se às 
comemorações com uma exposição 
bibliográfica alusiva às “Artes”, uma parte 
da cultura que atrai e envolve a sociedade 
civil e que nos permite a todos viver e 
experienciar outras dimensões da vida 
quotidiana.

Vamos Ler… José Augusto 
França- Mostra Bibliográfica
01 a 30 setembro
seg-sex 9h30-18h00, sáb 9h30-12h30
Sala de Leitura Bernardo Santareno

José Augusto França, considerado o 
nome maior da historiografia da Arte em 
Portugal, natural da cidade de Tomar, 
manifestou o seu interesse pela pintura em 
1946. Foi uma das figuras mais influentes 

e dinâmicas da vida cultural portuguesa no 
período entre 1940 e 1950.
No registo dos seus 96 anos prestamos a 
merecida homenagem a tão prestigiado e 
nobre crítico de Arte, um autor que nunca 
será esquecido.

Exposição - Coleção de arte 
contemporânea ‘Manuela de 
Azevedo’
01 a 30 setembro
seg-sex 9h30-12h30 e 14h00-7h30
Biblioteca Municipal Anselmo 
Braamcamp Freire

Na Casa-Museu Anselmo Braamcamp 
Freire encontra-se em exposição parte 
do espólio artístico da jornalista Manuela 
Ferreira de Azevedo, doado à Câmara 
Municipal de Santarém no final da década 
de 80, espólio esse que contempla 
reconhecidos artistas nacionais e 
internacionais. Até 30 de setembro estará 
em destaque uma obra da autoria de 
Bartolomeu Cid: “Bispo do mar”, gravura 
s/ papel, datada de 1968.

Apresentação do livro 
“Simplesmente Eu” da autoria 
de Patrícia Vicente
16 setembro
18h30
Sala de Leitura Bernardo Santareno

Apresentação do livro “João 
D’Aldeia. Poeta do Vale de 
Santarém” da autoria de Vitor 
Pinto da Rocha
20 setembro
18h30
Sala de Leitura Bernardo Santareno

Jornadas Europeias do 
Património Cultural 2019 – 
Temática: Artes Património 
Lazer.
21 Setembro
21h30
Convento de S. Francisco

“Baile das Garças” nas Jornadas 
Europeias do Património 2019
O Convento de S. Francisco recebe, no 
dia 21 de setembro, às 21h30, no âmbito 
das Jornadas Europeias do património, 
o Baile das Garças. Num cenário 
especialmente dedicado a esta bela e 
delicada ave, este baile de máscaras exige 
roupa branca e mascarilha confecionada 
com muita criatividade. À música ao vivo, 
juntam-se palavras poéticas, fotografias 
da avifauna do município e revelações 
científicas sobre esta ave aquática tão 
presente na Lezíria do Tejo.

Exposição de pintura - “Ainda 
Ribatejo” da autoria de 
Rogério Louro
23 setembro a 11 outubro
seg-sex 9h30-18h00, sáb 9h30-12h30
Sala de Leitura Bernardo Santareno

Rogério Louro, ribatejano e residente em 
Santarém afirma-se como um autodidata 
na pintura, um gosto que vem desde 
os anos 80 do século passado quando 
conheceu os pintores retratistas de rua em 
Paris. Mais tarde, já reformado, começou 
a pintar e cedo enveredou pelo retrato a 
óleo de pessoas, cavalos, toiros e outras 
temáticas. TÉCNICAS- pintura a óleo, 
por camadas, com utilização de grisalhas, 
veladuras no retrato, cera de abelha que 
usa nos retratos.

Centro de Interpretação Urbi 
Scallabis (USCI) 
qua-dom, 9h30-12h30 e 14h00-17h30
Jardim Portas do Sol

Instalado no Jardim das Portas do Sol, 
o Centro de Interpretação Urbi Scalabis 
concilia, de forma harmoniosa, a dimensão 
turística e a vertente científica, fruto de 
um aprofundado trabalho de estudo e 
investigação. 

A área expositiva oferece uma 
fácil abordagem no domínio inovador 
da interatividade, que lhe permitirá, à 
distância de um toque digital, identificar 
e localizar o valor do património 
arquitetónico, a riqueza da tumulária,  
a abundância da heráldica e a qualidade 
da azulejaria que a cidade ostenta  
e que, muitas vezes, os escalabitanos  
e os turistas desconhecem.
CONTATO 243 357 288

Núcleo Museológico do Tempo 
– Torre das Cabaças
1 a 30 Setembro
qua-dom, 9h30-12h30 e 14h00-17h30

No Núcleo Museológico do Tempo 
encontra-se em exposição temporária um 
relógio de mesa, do início do século XX, 
em terracota policromada, representando 
duas crianças. Este relógio é proveniente 
da coleção de relojoaria do Museu 
Municipal de Santarém e estará patente 
até finais de Setembro 2019.
CONTATOS 243 377 290 / 912 578 970
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PROJETOS PERMANENTES

MALA DE ESTÓRIAS
Uma velha mala de viagem guardada no 
sótão sai para levar a Biblioteca fora de 
portas, disponibilizando um conjunto de 
obras e em cada sessão é realizada uma 
ação de dinamização da leitura aplicando 
várias técnicas. 
Para mais informações: 243 304 649
slbernardosantareno@cm-santarem.pt 

LIVROS VIAJANTES
Um projeto destinado às crianças e 
adolescentes do Serviço de Psiquiatria  
da Infância e da Adolescência, na tentativa 
de lhes proporcionar um momento lúdico e 
literário ao mesmo tempo, interessante  
e divertido.
Para mais informações: 243 304 649 
slbernardosantareno@cm-santarem.pt

4 Is (ILUSTRAR, INOVAR, 
INTERPRETAR, IMAGINAR)
Projeto transversal, em que trabalha a área 
da expressão plástica, a interpretação 
da ilustração e a língua portuguesa com 
a criação de textos. Tem o objetivo de 
simplificar e desmistificar a construção de 
um livro com a produção de alguns livros 
individuais, tendo como premissa fazer 
para aprender. A criança terá oportunidade 
de experimentar diferentes técnicas e 
perceber a linguagem da ilustração.
Para mais informações: 243 304 649
slbernardosantareno@cm-santarem.pt

DA PALAVRA À LEITURA
Através de um projeto de promoção da 
leitura, pretende-se fomentar a inclusão 
das pessoas com doença mental, derrubar 
a barreira da falta de informação, trabalhar 
no sentido da sua participação na 
sociedade e tentar incorporar hábitos

de leitura de qualidade para sua vida 
quotidiana. A instituição em que se está  
a desenvolver este projeto é a FARPA  
– Associação de Familiares e Amigos  
do Doente Psicótico.   
Para mais informações: 243 304 649
slbernardosantareno@cm-santarem.pt

CRESCER NA BIBLIOTECA 
O livro tem nesta ação um papel 
fundamental, na medida em que tudo 
parte da sua leitura e da sua interpretação 
individual. É sempre abordado como um 
objeto de prazer e de educação. Tem 
como objetivo primordial despertar nas 
crianças o prazer de ouvir histórias e 
suscitar a curiosidade para a sua leitura  
a partir da magia dos contos.
Para mais informações:  
243 304 649 e 914 416 330
slbernardosantareno@cm-santarem.pt

MALETA PEDAGÓGICA 
Oferece um conjunto de materiais 
pedagógicos (apresentações multimédia, 
vídeos, mapas, desenhos para pintar, 
posters para imprimir, jogos, etc.) que 
visam a exploração e o conhecimento 
do município de Santarém sob os mais 
variados temas, permitindo colmatar a 
inexistência de conteúdos nos manuais 
escolares sobre o lugar ou região onde  
o aluno habita.
Para mais informações: 
243 377 294 ou 243 377 290 
inventario.patricultural@cm-santarem.pt
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FITIJ – 15º FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE TEATRO  
E ARTES PARA A INFÂNCIA  
E JUVENTUDE

ARTES PERFORMATIVAS
7 a 12 out 

A XV edição do FITAIJ - Festival 
Internacional de Teatro e Artes para 
a Infância e Juventude, tem lugar na 
cidade de Santarém e (alguns concelhos 
vizinhos), de 07 a 12 de outubro, contando 
este ano com a participação de grupos 
artísticos oriundos de 6 países: Portugal, 
Alemanha, Argentina, Dinamarca, Espanha 
e França e tendo como temática principal 
o “Clown”. 

A edição deste ano apresenta uma 
programação muito diversificada e 
cativante, com uma forte componente 
de espetáculos de rua, bem como uma 

grande aposta nos espaços culturais não 
convencionais da cidade. 

Embora o projeto contemple de modo 
especial a população infantil, grande 
parte das iniciativas são dirigidas a todo 
o tipo de público: crianças, jovens e 
famílias. Dizer também que o FITAIJ se 
estenderá a várias freguesias do concelho 
de Santarém e além concelho. Almeirim, 
Fazendas de Almeirim, Alpiarça, Alcanede, 
Coruche, Cartaxo e Leiria recebem 
espetáculos FITAIJ inseridos na sua 
programação cultural.

Espetáculos, Criançando, Exposições, 
Instalações, Formação, Flashmobs, 
Conferências e muitas surpresas são as 
componentes desta XV edição do FITAIJ. 

ORGANIZAÇÃO CONJUNTA 
FITIJ Associação Cultural
Câmara Municipal de Santarém 
Fundação Inatel

OUTROS EVENTOS

45



46

FESTIVAL NACIONAL  
DE GASTRONOMIA
Descubra Santarém 
enquanto prova Portugal

“O Vinho e a Vinha”

GASTRONOMIA
24 out – 3 nov
12h00 - 01h00 
3 nov 12h00 - 22h00 
Casa do Campino
Campo Infante da Câmara

+ INFO 
www.festivalnacionaldegastronomia.pt

A 39ª edição do Festival Nacional de 
Gastronomia tem como tema central o 
vinho. Desde os tempos mais distantes, o 
vinho tem vindo a desempenhar um papel 
de relevo em quase todas as civilizações. 
Repleto de simbologia, impregnado 
de religiosidade e de misticismo, o 
vinho tornou-se, ao longo dos tempos, 
fonte de lendas e inspiração de mitos. 
Este produto estrela da agricultura 
Portuguesa vai dar o mote a inúmeras 
conversas e atividades que compõem o 
programa deste ano do Festival Nacional 
de Gastronomia. São 10 dias que 
comemoram a gastronomia portuguesa 
através de uma viagem pelos sabores 
mais ricos do nosso território. Com 12 
tasquinhas tradicionais, 4 tasquinhas 
de petisco, várias demonstrações 
gastronómicas com provas ao longo do 
dia, mostra de doçaria conventual e um 
mercado de produtos típicos que nos 
chegam de todo o país para adocicar 
ou apimentar a boca a quem nos visita. 
Este ano o Festival volta a apresentar 
o triunfante “BANQUETE”, mais do 
que uma refeição, uma experiência ou, 
por outras palavras, uma experiência 
gastronómica e sensorial futurista... em 
que a mesa de refeição é comum. São 
5 jantares para 30 pessoas cada, que 
ficam nas mãos de conceituados chefes 
Nacionais e Internacionais, nos dias 
25, 26 e 31 de outubro e 01 e 02 de 
novembro. 

De 24 de outubro a 3 de novembro 
o visitante vai poder provar vinhos, ouvir 
conversas sobre os mesmos e usufruir  
de múltiplas receitas em cuja composição 
entra soberano para delícia dos palatos.  
O Festival convida à descoberta das 
melhores iguarias da Gastronomia 
Portuguesa, este ano, acompanhadas 
pelos mais preciosos néctares do  
nosso país.
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REINO DE NATAL
22 nov 2019 – 6 jan 2020
Jardim da Liberdade

Programação a anunciar oportunamente 
em www.cm-santarem.pt

FESTIVAL DE LETRAS  
DE SANTARÉM 2019
23 nov – 1 dez
Convento de S. Francisco

Na segunda edição do FESTIVAL DE 
LETRAS DE SANTARÉM, que decorre 
entre 23 de novembro e 1 de dezembro, 
no Convento de S. Francisco, repete-se 
o desafio criado para fomentar hábitos 
culturais na difusão do livro e da leitura, 
na criação de contactos entre público e 
autores e na promoção de uma grande 
festa do livro e da leitura, que terá no livro 
o seu protagonista.

OUTROS EVENTOS

JAZZ ao CENTRO
Música
Sáb, 7 set - 21h30 
- Centro Cultural e 
Regional de Santarém
Com o Trio Filipe Duarte 
(piano) | André Carvalho 
(Contrabaixo) | Joel Silva 
(bateria)

FOTOGRAFIA “MACRO”
Palestra e Debate
Sáb, 13 set - 21h30 
- Centro Cultural e 
Regional de Santarém
Na sequência dos Serões 
de fotografia organizados 
pelo Núcleo de Fotografia 
do CCRS será abordado 
o tema “Fotografia Macro” 
por orador especializado.

Exposição Coletiva de 
FOTOGRAFIA
4 a 18 out - abertura a 
4out pelas 21h30 - Centro 
Cultural Regional de 
Santarém
O Núcleo de Fotografia 
do CCRS comemora o 
seu primeiro aniversário 
expondo trabalhos dos 
seus membros associados.

PROJEÇÃO do Filme 
“Bibliografia” e 
Workshop “COMO 
FAZER UM FILME” 
pelo Realizador João 
Manso 
Sáb, 12 out - 21h30 
- Centro Cultural 
Regional de Santaré 
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FEIRA DE OUTONO
Sex, 25 out, Claustros 
da Misericórdia 
Santa Casa da 
Misericórdia de 
Santarém

DANÇA PARA BEBÉS
Dança
Sáb, 7 set, 19 out, 2 nov 
e 7 dez - 10h30 Livraria 
Aqui Há Gato

HORA DO CONTO
Leituras
Sáb, 7 e 14 set; 12 out; 
2, 9 e 16 nov - 11h30 
Livraria Aqui Há Gato

OFICINAS DE ARTE 
Expressão Plástica
Sáb, 7, 14 e 21 set; 12 
e 19 out; 2, 9, 16 e 23 
nov; 7 e 14 dez - 12h00 
Livraria Aqui Há Gato

ARTE PARA BEBÉS
Expressão Plástica
Sáb, 14 set, 12 out, 9 nov 
e 14 dez - 10h30 Livraria 
Aqui Há Gato

AQUI HÁ FANTOCHES
Teatro de Fantoches
Sáb, 21 set, 19 out, 23 nov 
e 14 dez - 11h30 Livraria 
Aqui há Gato

VIAGEM AO ESPAÇO - 
Teatro de luz negra
Teatro de Bolso
Sáb, 28 set, 26 out, 30 nov 
e 21 dez - 11h30 Livraria 
Aqui há Gato

NOITE DAS BRUXAS
Qui, 31 out - das 21h30 às 
9h30 - Livraria Aqui há 
Gato

SERÃO de 
FOTOGRAFIA 
ANALÓGICA 
com Paulo Sousa
Sex, 8 nov - 21h30 
- Centro Cultural 
Regional de Santarém

Exposição “Antologia” 
pintura e escultura de 
Francisco Camilo
Sáb, 9 nov - 16h00, 
patente até 23 dez 
- Centro Cultural 
Regional de Santarém

Exposição Coletiva 
“Desenho e Pintura”
Sáb, 30 nov - 16h00, 
patente até 23 dez 
- Centro Cultural 
Regional de Santarém

FEIRA d’ ARTE e LIVRO 
(preços acessíveis)
Sáb, 30 nov – inauguração 
às 16h00, até 23 dez 
- Centro Cultural 
Regional de Santarém

II EXPOSIÇÃO 
DE PRESÉPIOS E 
MERCADINHO DE 
DOCES DE NATAL
3, 4 e 5 dez - 10h–17h 
Santa Casa da 
Misericórdia de 
Santarém 

NOITE DE NATAL
Sex, 6 dez -das 21h30 às 
9h30 - Livraria Aqui Há 
Gato

TEATRO DE NATAL – 
SERÁ VERDADE, PAI 
NATAL?
Teatro
Sáb, 7 dez - 11h30 - 
Livraria Aqui há Gato 

 
FORMAÇÃO

CURSO DE INICIAÇÃO 
TEATRAL CENTRO 
DRAMÁTICO 
BERNARDO 
SANTARENO 
PAULA NUNES
Quintas-feiras 
18h30 – 20h30
Teatro Sá da Bandeira

Público-alvo
A partir dos 10 anos 
Grupo A - Dos 10 Anos 
aos 16 Anos Grupo B - A 
partir dos 17 Anos

Preço  
15€/mês  
Informações e 
inscrições: 243 309 460 
teatrosabandeira@ 
cm-santarem.pt 

CONTACTOS

Casa de Portugal e de Camões 
(antigo Presídio Militar) 
R. Capitão Romeu Neves, 2005-157 Santarém 
243 304 258 | casa.portugal@cm-santarem.pt
Horário 2ª a 6ª, 9h–12h30 e 14h –17h30 
Encerra Sábado, domingo e feriados

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 contactos desta agenda. Em dias de 
espectáculos ou eventos, abre 1 hora antes  
do espectáculo ou evento, encerrando meia 
hora após o início. Nos 30 minutos que 
antecedem os espectáculos 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 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 espectáculo. 
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 espectáculo for alterada, os bilhetes 
adquiridos serão válidos para a nova data 
definitiva. Serão restituídas aos espectadores 
que o exigirem, as importâncias dos respetivos 
ingressos sempre que não se puder efetuar  
o espectáculo no local, na data e hora 
marcados, assim como em caso de 
cancelamento do espectáculo. Os portadores 
dos ingressos do espectáculo 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 espectáculo, 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 espectáculo começa 
impreterivelmente à hora marcada.
Após o início do espectáculo 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 espectáculo.
Os espectadores 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 espectáculo ou apresentações.  
O bilhete deverá ser conservado até ao final do 
espectáculo. É proibida a recolha e gravação 
de imagem ou som, exceto se previamente 
autorizadas pela direção.  Exceto se indicado na 
ficha do espectáculo, 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 espectáculos.

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 espectáculos 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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