NOVEMBRO

Santarém
Cultura

Deparamo-nos hoje com um grande desafio.
É necessário reinventar formas de acesso a conteúdos
culturais. Os agentes culturais, os espaços como
o Teatro Sá da Bandeira o Convento de S. Francisco
ou o Palácio de Landal, precisam de reinventar-se
para que se continuem a criar, a transmitir e a chegar
ao maior de pessoas possível, sob estas as novas
circunstâncias.
O projeto Santarém Cultura, assim como a
sociedade em geral, foram profundamente impactadas
na atual crise da saúde provocada pela COVID-19.
Santarém esforçou-se por reinventar formas de
alcançar o público neste momento diferente e sem
precedentes, afirmando, também, solidariedade para
com o País. Apostámos nos eventos ao ar livre e online,
num esforço conjunto e solidário para com os artistas,
com o pessoal de backstage e com o público.
O Santarém Cultura está no Teatro Sá da
Bandeira, com diferentes formatos, presencial e
virtual, como é exemplo o live streaming de concertos
musicais. O nosso objetivo é ter em Santarém oferta
cultural diversificada e para todos, - teatro, concertos,
cinema-, complementada com outras atividades
culturais noutros espaços do Concelho, como
exposições no Palácio de Landal.
No mês de novembro, em jeito de tradição,
Santarém enaltece o maior dramaturgo português do
séc. XX, Bernardo Santareno, filho da terra, cuja vida
e obra Santarém se orgulha e traz à programação
cultural através do teatro, do cinema, de memoriais
e outros eventos.

Ricardo Gonçalves
Presidente da Câmara Municipal de Santarém

INÊS BARROSO
VEREADORA DA CULTURA
DA CÂMARA MUNICIPAL DE Santarém

dezembro

a participação do Grupo Coordenador
das Comemorações do Centenário
do Nascimento de Bernardo Santareno –
Santarém. No dia 19, vamos ter “Leituras
Encenadas”, excertos de peças curtas que
escreveu, por alunos do Curso
de Interpretação do Agrupamento de
Escolas Dr. Ginestal Machado. No dia
21, a Companhia de João Garcia Miguel
apresentará a peça de teatro “A Arder”,
baseada na obra “O Judeu”, de Bernardo
Santareno.
Tó Trips e Camané & Mário Laginha
assegurarão os concertos do início do mês
de dezembro e a ópera “O Barbeiro de
Sevilha”, de Rossini, encerrará, com “chave
de ouro”, a programação do ano.
2021 vai estrear-se com o habitual Concerto
Solidário de Ano Novo, pela Orquestra
Metropolitana de Lisboa! Vamos começar
o ano com o melhor programa!
É com elevada consideração que
a Câmara Municipal de Santarém agradece!...
Agradece a si, a vós,… a todos!
A todos os que integraram
e participaram nas mais variadas iniciativas
promovidas, a todos os que assitiram
e aplaudiram os espetáculos apresentados,
a todos os que acompanharam o crescimento
e a consolidação do projeto “Santarém
Cultura”! Obrigada por terem estado sempre
aí! Obrigada pela confiança!
E porque o Natal está mesmo a chegar,
desejamos a todos um Santo e Feliz Natal!
Com paz, felicidade, amor e muita, muita
saúde!
Feliz Natal! Até 2021!

NOVEMBRO

Os tempos atuais têm sido difíceis para
todos, e muito vincadamente para a cultura
no nosso concelho… e no mundo em geral…
Várias têm sido as situações de contingência
que temos vivido, inúmeras as medidas
de proteção, diversas as adaptações, revistas
as medidas de proteção... Neste contexto,
o Município viu-se obrigado a cancelar
alguns espetáculos e adiar outros tantos,
mas tem continuado a assegurar
programação no âmbito do Projeto
Municipal Santarém Cultura e no de apoio
a coletividades e associações culturais.
Nestes dois últimos meses de 2020,
a Câmara Municipal de Santarém apresenta
um programa que mantem a diversidade
e a qualidade que o Projeto Municipal
Santarém Cultura tem assumido, desde
a sua criação. O compromisso é que passou
a ser assumido com todos, ou seja, no
cumprimento das medidas de proteção
da propagação do novo coronavírus
SARS-CoV-2.
Estando a aproximar-se o final
do ano 2020, e como balanço do trabalho
desenvolvido até agora, registe-se que
o tempo e os testemunhos obtidos têm
consagrado como assertiva a opção tomada
pelo Executivo Municipal de criar um
projeto cultural específico, com o objetivo
de implementar uma nova política cultural,
agregadora dos vários espaços culturais,
aglutinadora de associações e agentes
e promotora de uma dinâmica de
programação diversificada e atrativa
para todas as preferências culturais.
Novembro é o mês de Bernardo Santareno!
António Martinho do Rosário nasceu
em Santarém, a 19 de novembro de 1920
– comemoramos o centenário do seu
nascimento. As celebrações vão decorrendo,
numa exaltação da efeméride, com

Sáb, 7 nov
Teatro Sá
da Bandeira

Música

Sex, 20 nov
Teatro Sá
da Bandeira

teatro

Qui, 26 nov
Teatro Sá
da Bandeira

teatro

Sex, 04 dez
Teatro Sá
da Bandeira

CINEMA/MÚSICA

Sáb, 12 dez
Teatro Sá
da Bandeira

Música

Sex, 18 dez
Teatro Sá
da Bandeira

Música

manuel cruz
vida nova

a arder
(o judeu)

CIA. joão Garcia Miguel

leituras
encenadas

as últimas cenas de santareno

tó trips

surdina - cine-concerto

CAMANÉ e
mário laginha
aqui está-se sossegado

ópera
o barbeiro
de sevilha
G. rossini
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MÚSICA

ficha técnica
música e letra
Manel Cruz
percurssão e voz
António Serginho
baixo e voz
Eduardo Silva
voz e teclado
Manel Cruz
guitarra elétrica
e voz Nico Tricot
som Álvaro Ramos
LUZ
Fred Rompante
backline
Manuel Torga
tour-manager
Pedro Nascimento Merch
Apoio
David Craveiro
Classificação Etária
M/6
Duração 01h30
Preço 7€
(verificar descontos)

Mais informações em
www.santaremcultura.pt
ou na página do facebook
Santarém Cultura
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Manuel
Cruz
Vida nOva

D

e regresso aos palcos, Manel Cruz apresenta “Vida Nova”, eleito
um dos melhores álbuns de 2019 pela crítica. Ao vivo, faz-se acompanhar
por António Serginho (percussão, piano, xilofone), Eduardo Silva (baixo,
voz) e Nico Tricot (piano), num espetáculo que tem como ponto de partida
o novo disco mas também o repertório mais antigo, passando por inéditos
e outros temas que nunca vão existir. Depois de Ornatos Violeta, Pluto,
Foge Foge Bandido e Supernada, Manel Cruz dá-se a conhecer mais
um bocadinho e é muito o que ainda tem para revelar.

M

úsico, compositor e letrista, Manel Cruz estreou-se na música
com os Ornatos Violeta em 1991. Em 11 anos de percurso, o grupo
editou “Cão” (1997) e “Monstro Precisa de Amigos” (1999).
Com o fim dos Ornatos Violeta, Manel Cruz continuou na música
e em 2004, com os Pluto, voltou aos discos com “Bom Dia”.
Em 2008, com o projeto Foge Foge Bandido lançou “O amor dá-me
tesão/Não fui eu que estraguei”; e em 2012, com os Supernada,
“Nada É Possível”. Em 2015, Manel Cruz volta aos palcos sob
o cunho de Estação de Serviço, ao lado de Nico Tricot, Edú Silva
e António Serginho, onde encarna os vários projetos passados
e material próprio, numa espécie de linha
do tempo, viajando entre o passado, o presente e o futuro.
O ano de 2019 fica marcado pela edição de “Vida Nova”,
o álbum enome próprio do qual já são conhecidos “Ainda
Não Acabei”, “Beija-Flor”, “Cães e Ossos” e “O Navio Dela”.

@Luísa Freixo

Sáb, 07 nov
19h00
Teatro Sá
da Bandeira

7

teatro
Sex, 20 nov
20h00
Teatro Sá
da Bandeira
Preço 5€
(Preço único)

Mais informações em
www.santaremcultura.pt
ou na página do facebook
Santarém Cultura

A
arder

(o judeu)

Cia. João Garcia Miguel

“A Arder”, a partir da obra “O Judeu”, de Bernardo Santareno.

Câmara Municipal de Santarém
Participação de elementos locais das associações:
ARAT, Cão Raivoso e Veto Teatro Oficina,
que serão envolvidos em toda a preparação do espetáculo
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© Mário Rainha Campos

“O Judeu” é um texto monumental em extensão e número
de personagens e retrata um período da vida em Portugal
em que a Inquisição dominava. O vasto conjunto de recursos
cénicos e dramatúrgicos utilizados leva-nos para dentro
do teatro e, também, para o que se passa à sua volta.
Participação de elementos locais das associações ARAT,
Cão Raivoso e Veto Teatro Oficina, que serão envolvidos em
toda a preparação do espetáculo. Integrado nas Comemorações
do Centenário do Nascimento de Bernardo Santareno

9

teatro
Qui, 26 nov
18h00
Teatro Sá
da Bandeira

LEITURAS
ENCENADAS

AS
ÚLTIMAS
CENAS DE
SANTAREno
Ficha Técnica
Direção artística
Jorge Louraço Figueira
Produção
Geração d’Utopia
Interpretação
A designar
Preço gratuito

Mais informações em
www.santaremcultura.pt
ou na página do facebook
Santarém Cultura
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A

s peças serão estudadas por alunos do curso de interpretação da escola
Ginestal Machado (Santarém) ao longo de outubro, numa oficina de análise
dramatúrgica com 30 horas coordenada por Jorge Louraço Figueira,
e ensaiadas na primeira quinzena de novembro, com a participação
de atores profissionais. Durante esse período, faremos a análise das peças
e a tentativa de apropriação da matéria teatral delas. Desse trabalho resultará uma seleção
de excertos, que serão depois apresentados com elementos mínimos de encenação, adaptados
aos espaços de apresentação (e de acordo com o plano de contingência em vigor).
As cenas serão apresentadas no dia 19 de novembro, data de nascimento de Bernardo
Santareno, na escola Ginestal Machado e no teatro Sá da Bandeira.

Bernardo Santareno só escreveu em liberdade depois do 25 de Abril.
A revolução apanhou-o num ponto de viragem, materializado
na peça Português, escritor, 45 anos de idade, publicada em 1974
mas escritanos meses anteriores. Esta peça de transição punha
em cena uma reflexão sobre o próprio destino do escritor e cidadão.

A

s peças mais conhecidas do autor, de O Crime da Aldeia Velha
a O Judeu, são anteriores à revolução. Nesses textos, as personagens
lutam contra o conservadorismo e a repressão. Mas como escrever
depois de a repressão ter sido erradicada de vez? Os textos escritos
sem censura dão a conhecer um Santareno ainda e sempre atento
ao seu tempo, revelando as contradições da liberdade e mostrando
o que sobrara dos anos de repressão. Aproveitando a efeméride
do centenário do seu nascimento, fazemos uma retrospetiva do
último Santareno, a partir das peças curtas e quadros escritos entre
1974 e 1980, ano da morte do autor. Os textos escolhidos são
as peças curtas Restos, A confissão, Monsanto e Vida breve em três
fotografias; e os quadros Os vendedores de esperança,
A guerra santa e O milagre das lágrimas.
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Qua, 4 nov
20h00
Teatro Sá
da Bandeira

Cinema/ Cineclube de Santarém

4 contos de
gabriel gabriel abrantes
abrantes
Um filme de

Preço 5€/2,5€
sócios cineclube
Curta, POR, 2020
Cores, 86 min., M/14
Com Carlotto Cota,
Filipe Vargas,
Joana Barrios

O

realizador Gabriel Abrantes estreia uma sessão de curtas-metragens
intitulada “Quatro Contos”. A sessão é composta por quatro filmes: Freud
Und Friends (2015), Uma Breve História de Princesa X (2016), Os Humores
Artificiais (2016) e As Extraordinárias Desventuras da Menina de Pedra
(2018).Estas curtas tiveram estreia mundial em festivais como a Quinzena dos
Realizadores em Cannes, Berlinale, Festival de Cinema de Locarno, Festival de
A Sessão conta
Toronto e juntas receberam mais de vinte cinco prémios. Através desta sessão,
com a presença do
o espectador pode conhecer parte do universo cinematográfico de Gabriel
Realizador para uma
Abrantes, que já realizou 19 obras, entre elas “Diamantino”, a sua primeira
conversa com o público.
longa-metragem que em 2017 recebeu o Grande Prémio da Semana da Crítica.

Qua, 11 nov
20h00
Teatro Sá
da Bandeira

o crime de
aldeia velha

Preço 5€
Entrada Gratuita
sócios cineclube
Drama, POR, 1964,
Preto e Branco, 115 min.
Com Miguel Franco, Barbara
Laage, Maria Olguim, Glicínia
Quartin, Rogério Paulo
A Sessão conta com a
presença de Jorge Palinhos,
colaborador do Centro de
Estudos de Comunicação e
Sociedade da Universidade
do Minho e docente da Escola
Superior Artística do Porto.
12
12

Um filme de

A

gabriel abrantes

daptação de uma peça de Bernardo
Santareno, que por sua vez se inspirava
num facto verídico, ocorrido no norte do
país em 1908. A história de uma mulher
que se julga possessa e que é queimada
numa fogueira pelo povo da aldeia como
forma de exorcismo, após dois homens
se terem suicidado por amor dela.
Um requisitório contra a superstição num
dos filmes mais interessantes de Manuel
Guimarães. A Sessão conta com a presença
de Jorge Palinhos, colaborador do Centro
de Estudos de Comunicação e Sociedade
da Universidade do Minho e docente da
Escola Superior Artística do Porto.

Qua, 18 nov
20h00
Teatro Sá
da Bandeira

amor fati

A

mor Fati vai ao encontro de partes que se
completam. São retratos de casais, amigos,
famílias e animais com os seus donos.
Partilham a intimidade dos dias, os hábitos,
Documentário, POR, 2020, as crenças, os gostos e alguns traços físicos.
Cores, 101 min., M/12
A partir dos seus rostos e da coreografia dos
gestos, descobrimos a história que os enlaça.
A Sessão conta
Assente na vida quotidiana, o filme desenha
com a presença da
diante dos nossos olhos um coro de afectos e
Realizadora para uma
da memória colectiva de um país, convocado
conversa com o público.
o discurso de Aristófanes no Banquete de
Platão: Não será a isto que vocês aspiram - a
identificarem-se o mais possível um ao outro,
de forma a não mais se separarem noite e dia?
Se é essa a vossa aspiração, estou disposto a
fundir-vos e soldar-vos numa só peça, de tal
modo que, em vez de dois, passem a ser um só.
Preço 5€/2,5€
sócios cineclube

Qua, 25 nov
20h00
Teatro Sá
da Bandeira
Preço 5€/2,5€
sócios cineclube
Aventura Romântica,
Comédia Dramática
POR, 2019, Cores, 109 min.
M/12
Com Gonçalo Waddington,
Miguel Guilherme, Miguel
Borges, Maria Abreu
A Sessão conta
com a presença do
Realizador para uma
conversa com o público.

especial cinema português

especial cinema português

Cinema/ Cineclube de Santarém

Um filme de

cláudia varejão

A TRISTEZA E
ALEGRIA NA VIDA
DAS GIRAFAS
A

Um filme de

tiago guedes

Girafa é uma menina de dez anos que, apesar de aparentemente imperturbável,
sofre pela ausência da mãe, que morreu há algum tempo. Filha única, vive com o pai
e com Judy Garland, o seu urso de peluche, que é também o seu único amigo. Um dia,
a menina pega em Judy e sai de casa, decidida a angariar dinheiro para poder ver o
Discovery Channel e assim preparar um trabalho escolar sobre girafas. Deambulando
pela cidade de Lisboa, vai viver aventuras, fazer novos amigos e encontrar algumas
respostas de que precisava para enfrentar a dor e fazer o luto. Adaptação da peça
de teatro homónima de Tiago Rodrigues, “Tristeza e Alegria na Vida das Girafas”, é
uma comédia dramática sobre as dores de crescimento, com realização e argumento
de Tiago Guedes (“Coisa Ruim”, “Entre os Dedos”, “A Herdade”) e banda sonora de
Manel Cruz. Maria Abreu (filha do realizador), Miguel Borges, Tónan Quito, Gonçalo
Waddington e Miguel Guilherme assumem os papéis principais.
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cinema/música

Tó trips

surdina
cine-concerto

Sex, 04 dez
20h00
Teatro Sá
da Bandeira

música
Sáb, 12 dez
19h00
Teatro Sá
da Bandeira
ficha técnica
VOZ Camané
PIANO Mário Laginha

camané
& mário
laginha

Aqui está-se Sossegado

C

Classificação Etária
M/6
Duração 01h15
Preço 12,50€
(verifcar descontos)

Classificação Etária
M/12
Duração 01h20
Preço 7,00€
(Verificar Descontos
Mais informações em
www.santaremcultura.pt
ou na página do facebook
Santarém Cultura

amané e Mário Laginha não são estranhos.
Já deram vários concertos juntos. Do excelente entendimento
sentido nessas colaborações esporádicas, resultou agora
o inevitável aprofundamento dessa simbiose: “Aqui está-se
sossegado” é um novo projeto pensado de raiz para dar mais
brilho a uma voz e a um piano que se descobriram cúmplices
desde a primeira vez que encheram um palco.

Mais informações em
www.santaremcultura.pt
ou na página do facebook
Santarém Cultura

O

Colaboração Cineclube
de Santarém
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mais recente trabalho de Tó Trips, banda sonora do filme
Surdina de Rodrigo Areias, apresentado em formato cine-concerto.
Num espaço rural, um velho homem recebe a notícia de que
a sua falecida mulher foi vista a fazer compras na feira.
Revoltado, pretende esconder-se de todos, despeitado e triste,
mas os seus amigos insistem para que não dê ouvidos ao povo
e aproveite tal facto para se fortalecer e, quem sabe, casar-se de novo.
Esta é uma história da delicadeza de se ser velho, do que resta ainda
para sonhar e para amar quando a idade avança significativamente
e o corpo se enfraquece. Num Portugal antigo e recôndito, que afinal
existe, apesar de tudo quanto façamos para nos modernizarmos.
15

MÚSICA

Sex, 18 dez
19h30
Teatro Sá
da Bandeira

Ficha Técnica
Direção Artística
Élio Oliveira
Encenação
e Direção Musical
Sílvia Mateus
Piano
Francisco Sassetti
Interpretação
Conde de Almaviva –
Fernando Guimarães
Rosina – Rafaela
Albuquerque Faria
Figaro – Tiago Amado Gomes
Bartolo – Armando Possante
Basílio – Miguel Maduro-Dias
Berta – Marina Pacheco
Fiorello – Simão Nobre
Classificação Etária M/6
Duração 02h30
com Intervalo
Preço 10€
(verificar descontos)

Mais informações em
www.santaremcultura.pt
ou na página do facebook
Santarém Cultura
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o
barbeiro
de
sevilha
ópera

G. Rossini

A

história é em Sevilha e a personagem central, o Figaro.
Quem não cantarolou o Figaro cá, Figaro lá? Este barbeiro
sabe todas as histórias da cidade e vai fazendo mexericos, só
cria confusão. Quando aparece um jovem Conde, rico
e quer namoriscar a pupila do velho médico, a Rosina, o Figaro
encarrega-se logo de arranjar um plano para o Conde conseguir
o seu objetivo. O Dr. Bartolo, o tutor, anda também apaixonado
e quer casar com ela. Isto cria um empecilho ao Figaro
e uma intriga muito cómica.
Nada é simples nesta história pois há uma empregada,
Berta, muito resmungona que se mete em tudo.
Ah! E também um empregado que ajuda o Conde nesta
sedução. Por cima há um prof. de música, Basílio, que vai
fazendo coisas só de morrer a rir. Claro que a história tem um
final feliz para o Conde que consegue casar com a Rosina para
tristeza do Dr. Bartolo.
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“A MÚSICA NO CINEMA”

Qua, 2 dez
20h00
Teatro Sá
da Bandeira
Preço 5€/2,5€
sócios cineclube
Documentário,
EUA/IRL/GB, 2019, Cores,
94 min., M/12

Sex, 4 dez
20h00
Teatro Sá
da Bandeira
Preço 7€
(verificar descontos)
Comédia, POR, 2019,
Cores, 79 min.,
M/12
Com: António Durães,
Ângela Marques, Ana
Bustorff, Emília Silvestre
18

Cinema/ Cineclube de Santarém

pj harvey - A
DOG CALLED
MONEY seamus Murphy
Um filme de

F

otojornalista que viaja pelo mundo há largos
anos, Seamus Murphy, de origem irlandesa,
trabalha com a cantora-compositora britânica
PJ Harvey desde 2008. Em 2011, lançou-se
na realização e assinou o complemento visual
do álbum “Let England Shake”. Uns anos
depois, levou-a em viagem pelo Kosovo, o
Afeganistão e Washington, D.C., nos Estados
Unidos, uma experiência que inspirou o álbum
“The Hope Six Demolition Project”, lançado
em 2016. A própria gravação do disco, um
processo aberto ao público como parte de
uma instalação de arte na Somerset House, em
Londres, foi também filmada por Murphy. Este
documentário, a sua primeira longa-metragem,
junta as viagens dos dois e a produção do
álbum, alternando livremente entre os dois.

surdina

Um filme de

rodrigo areias
cine-concerto

E

scrita por Valter Hugo Mãe, esta
comédia de Rodrigo Areias centra-se no
dia-a-dia de Isaque, um viúvo de alguma
idade que não consegue ultrapassar a
morte da mulher. Foi rodado e passa-se
todo em Guimarães, terra do escritor e
do realizador, responsável pelo western
“Estrada de Palha”. Tem no elenco
António Durães e Ana Bustorff e a
música original está a cargo de Tó Trips,
que tocará ao vivo neste cine-concerto.

Qua, 9 dez
20h00
Teatro Sá
da Bandeira
Preço 5€/2,5€
sócios cineclube
Documentário, GB, 2014,
Cores, 90 min., M/12

Qua, 16 dez
20h00
Teatro Sá
da Bandeira
Preço 5€
entrada gratuita
sócios cineclube

“A MÚSICA NO CINEMA”

Cinema/ Cineclube de Santarém

PULP: UM FILME
SOBRE A VIDA,
MORTE E SUPERMERCADOS
Um filme de

florian habicht

patty smith
dream of life
Um filme de

Steven Sebring

Documentário, EUA, 2008,
Cores, 109 min., M/12
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ACOLHIMENTOS

Concerto Comemorativo
do centenário de bernardo
santareno
Evento apresentado pelo grupo Vórtice Project, do Conservatório
de Música de Santarém, que integra Professores e Alunos deste
Conservatório, numa comemoração sentida ao grande Dramaturgo
Bernardo Santareno. Conservatório de Música de Santarém
e Teatro Sá da Bandeira. Integrado nas Comemorações
do Centenário do Nascimento de Bernardo Santareno
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SANTARÉM
CULTURA

07 nov, Manuel Cruz- Vida Nova

o bailarino
Este espetáculo é uma criação cénica a partir da obra
de Bernardo Santareno, publicada em 1957, primeira
publicação do autor que reuniu num volume três peças
(A Promessa, O Bailarino, A Excomungada).
Pretende-se construir um espetáculo multidisciplinar com
dança, música e teatro, perspetivandouma participação
conjunta de diversos elementos dos grupos de teatro
de Santarém ou do concelho.
Coprodução: Conservatório de Música
de Santarém e Centro Dramático Bernardo Santareno.
Integrado nas Comemorações do Centenário
do Nascimento de Bernardo Santareno.

Sex, 14 nov
20h00
Teatro Sá
da Bandeira
Org. Grupo
Coordenador
do Centenário
do Nascimento
de Bernardo
Santareno Santarém

Sex, 27 nov
20h00
Sáb, 28 nov
19h00
Teatro Sá
da Bandeira
Org. Grupo
Coordenador
do Centenário
do Nascimento
de Bernardo
Santareno Santarém
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EXPOSIÇão Fotografia

fechados

exposição de fotografia
de augusto brázio
Palácio
Landal
Patente ao
público até 20
de novembro

Depois de uma primeira
aproximação mais rápida e
intuitiva, traduzida em imagens de
efeito mais imediato, a atenção
de Augusto Brázio voltou-se
para outro tipo de fechamento,
agora sem rostos, mas carregado
de simbolismo – o fecho das
fronteiras terrestres entre
Portugal e Espanha, decretado a
16 de março.”
A exposição tem entrada
gratuita, mas limitada de acordo
com as orientações da DGS.
Horário: de 3ª a sábado, 10h0012h30 e 14h30-17h30. Mais
informações através do e-mail
escala@cm-santarem.pt.
Patente ao público até 20 de
novembro.

Augutsto Brázio - Fecahdos
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Conforme relatou Sérgio Gomes
“Logo depois do anúncio do
estado de emergência, a 13 de
março, Augusto Brázio começou
a retratar as (poucas) pessoas
com quem se cruzava na rua
durante as suas saídas de casa
para a manutenção das rotinas
essenciais. Pouco depois, foi
alargando esse círculo à medida
da sua curiosidade. Quando
olhamos agora para estes
retratos, parecem-nos figuras
saídas de um filme de ficção
científica ou personagens das
grandes produções-catástrofe
que nos enchem os ecrãs, tal é
o nosso prazer em ver ao longe
cenários que, gostamos de
pensar, nunca poderão acontecer
no nosso tempo de vida, no
nosso país, no nosso bairro, com
a nossa família.
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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
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04 dez, Tó Trips - Surdina

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

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

Sala de Leitura Bernardo Santareno
R. Pedro Canavarro, antigo Ginásio
do Seminário, 2005-136 Santarém
243 304 649 | slbernardosantareno@
cm-santarem.pt
25

Teatro Sá da Bandeira
R. João Afonso nº 7, 2000-074 Santarém
243 309 460
teatrosabandeira@cm-santarem.pt
Horário 3ª a 6ª 11h–14h,
Encerra Domingo, Segunda-Feira e Feriados
Nota Nos espetáculos a realizar em horário
de encerramento, a bilheteira abre 1 hora antes
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
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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
E
D
C
B
A

| 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |

F
E
D
C
B
A

PALCO

LOTAÇÃO
Lotação segundo as Normas e Orientações da Direção-Geral de Saúde
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
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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.

NORMAS COVID-19
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