OUTUBRO
Workshop de Formação
Dias: 18, 20, 22, 25, 27, 29

Dia 5 | 4.ª Feira | 21H30

FALAR, DIZER, CONTAR…

Grupo de Teatro Fantasia APPACDM

Falar sem pensar é fácil, mas pensar que vamos
ter de falar dá borboletas no estômago e fraqueza nas pernas; Dizer o que nos vai na cabeça
é fácil, mas dizer o que outro pensou é uma dor
de cabeça; Contar a noite de ontem a um amigo é fácil, mas contar a história do capuchinho
vermelho aos filhos e aos amigos dos filhos dá
suores frios e é ridículo.
Para: teatreiros, professores, conversadores, tímidos, políticos, vendedores, pregadores e curiosos
em geral, este é um workshop que pretende fazer
uma primeira abordagem aos domínios necessários para conseguir com que uma plateia, uma
turma, uma vítima, um chato, um voto, um cliente,
um irmão nos ouçam sem adormecer, ficando o
orador inchado com o seu feito.
Formadora: Sara Gabriel (Professora e Atriz)
Horário: (2.as e 5.as / 21H30; Sáb. / 16H00)
Duração.: sessões de cerca de 2h cada)
Maiores de 14 anos (Podem participar jovens a partir
dos 11 anos, desde que acompanhados por responsável
participante) Inscrições: Círculo C. Scalabitano

Programação de espetáculos
Dia 1 | Sábado | 17H00

CONTOS AO POR DO SOL

O Nariz – teatro de Grupo / Leiria
(espetáculo da programação do FITIJ)

Direção Artística: Pedro Oliveira
Duração: 45’ | M / 4 anos
Dia 2 | Domingo | 15H00

FESTA DE CONTOS

Companhia de Teatro Encena – Paraíba (Brasil
(espetáculo da programação do FITIJ)

Direção Artística: Celly de Freitas
Duração: 45’ | M / 4 anos

A PORTA

(espetáculo da programação do FITIJ)

Direção Artística: Pedro Santos
Duração: 50’ | M / 6 anos
Dia 9 | Domingo | 16H00
Chamem os Palhaços:

PANTUFA & C.ª

Um espetáculo de magia para crianças. Num
tom de brincadeira, Manuel Barata vai conduzindo as crianças a um mundo de magia e
ilusão, onde os efeitos mágicos surpreendem
tudo e todos.
Manuel Barata é um mágico nascido em Santarém que integra a Associação Portuguesa de
Ilusionismo, frequentando os diversos eventos
mágicos que se realizam em Portugal.
Direção e apresentação: Manuel Barata

Veto Teatro Oficina – CCS

(espetáculo da programação do FITIJ)

Dia 14 | 21H30 | 6ª Feira
Chamem os Palhaços:

PANTUFA & C.ª

Veto Teatro Oficina – CCS
ESPETÁCULO DE SOLIDARIEDADE
COM LILIANA COSTA
Pantufa é sinónimo de António Júlio. Permanecem com ele: Francisco Selqueira, Mário Marcos
e Eliseu Raimundo.
Este é um espetáculo de homenagem que
mostra o encanto de uma vida de entrega solidária aos outros e à arte superior do teatro.
Uma viagem por setenta e três anos de vida e
de poesia, de emoções e de reflexões, de amor
e de paixão.
Conceção e Encenação: José Ramos | Direção
de Atores: Nuno Domingos | Coreografias: Encarnação Noronha | |Técnicos: Nuno Salvador,
Francisco Maurício e José Carlos Jordão
(Multidisciplinar) (Duração) 120’ | Para todos

Dia 28 | 6ª Feira | 21H30
Concerto: BANDA ETÉREA
Os Etérea são um projeto musical recente com
originais do estilo Gótico/Metal Sinfónico de
Santarém (Capital do Gótico). Com características únicas e inovadoras, assemelham-se a
bandas como Within Temptation, Nightwish ou
Epica. Vocais líricos/ópera embrenhados em
guitarras pesadas conseguem criar uma fusão
de melodias e harmonias de carácter místico e
mágico. Apelando a nível musical, mas também
visual, a imagem central da vocalista é inspirada
na Fantasia, no Fantástico e no Oculto.

Dia 22 | Sábado | 16H00
Mesa Redonda:

AS REDES DE COMUNICAÇÃO
NA CONSTRUÇÃO DA CIDADE
Dia 23 | Domingo | 16H00

O PESCADOR E A SEREIA

António Júlio Santos – Contador de Histórias
Esta é uma história construída a partir de diversas histórias do imaginário popular. O ato de
contar é partilhado com o público que assume
os diversos personagens tornando-se interprete e cúmplice na ação.
A amizade e o amor mesmo quando impossível são os ingredientes de uma trama que relaciona mar e terra, pobreza e riqueza, sonho
e fantasia.
Duração 30’ | Classif. Para todos (crianças)

Dia 30 | Domingo | 16H00

FESTA DE ENTREGA DE
DIPLOMAS ÀS ALUNAS

Sarau de entrega de diplomas e respetivas medalhas das provas da Royal Academy of Dance
– RAD realizadas em junho último, em Lisboa.

NOVEMBRO

Dia 16 | Domingo | 16H00 (Para Crianças)
Magia de Outono

Dia 06 | Domingo | 16H00

MANUEL BARATA

A menina gota de água, viaja no céu, na terra,
nos rios e no mar. Transporta consigo a vida e
na imaginação do contador todas as experiencias do mundo.

"Truques e Traquinices, Ilusões e Emoções. Será
verdade? Será possível? Como é que ele fez
aquilo? Tem truque?

A MENINA GOTA DE ÁGUA

A Menina Gota de Água é um mundo!
Contador: António Júlio Santos | Conto
[Duração 30’] | Classificação [para todos]
Dia 09 | Quarta Feira | 21H30
Lançamento do livro de poesia

O FOGO O TEMPO E AS CINZAS

Dr. Carlos Carranca
Pretende-se com esta iniciativa envolver poeticamente o CCS num abraço de gerações.

simultaneamente a singularidade da proposta.
TEXTÍCULOS apresenta uma escrita dramática
que desafia a imaginação do espectador lançando-lhe incertezas e interrogações. De tudo
o que lhe é proposto nada está definitivamente
fechado, antes pelo contrário, abre um enorme
espaço de suposições e dúvidas.
Encenação: Gil Salgueiro Nave | Assist. Isabel Bilou | Técnicos: Luís Rufo, Joaquim Oliveira, Luis
Pereira e Pedro Bilou.

Dia 11 | Sexta Feira | 21H30
Mesa Redonda:

O PAPEL DA CRIATIVIDADE
NA CONSTRUÇÃO DA CIDADE
Dia 13 | Domingo | 16H00

BRANQUINHO, PANTUFA
E CABEÇA DE NABO

Um espetáculo de palhaços, único no seu género. A brincadeira sem maldade, a criatividade e
a capacidade de surpreender. A genialidade de
três grandes atores. Uma obra prima de ternura
e enlevo, onde o riso e a boa disposição são
uma constante.
Um trabalho que atravessa gerações, enchendo
de encanto todos os que a ele assistem.
Interpretações: António Júlio Santos, Francisco
Selqueira e Mário Marcos
Técnico: José Carlos Jordão

Dia 20 | Domingo | 16H00

VAMOS BRINCAR À ESGRIMA

Grupo de esgrima artística Scalabitanus / CCS
Trás os teus pais e vem ensinar-lhes como é esgrimir desde a pré-história ate aos nossos dias.
Para maiores de 6 anos e para os pais

Dia 19 | Sábado | 10H00
Visita Guiada à Cidade

Tema: SANTARÉM E O TEATRO
Org: CMS
Dia 19 | Sábado | 21H30

TEXTÍCULOS

Teatro Do Imaginário / Évora
(espetáculo integrado no Fescénia / INATEL)
Seis atores interpretam vinte e quatro personagens em treze pequenas histórias. Histórias
fragmentadas e inconclusivas, convidam o espectador a partilhar a ausência do desfecho e

Dia 26 | Sábado | 16H00

FADO NO RIBATEJO

Sarau Anual do Círculo Cultural Scalabitano
Auditório do CNEMA

Círculo Cultural Scalabitano
Rua Maestro Luís Silveira n.º 4 | 2000-117 Santarém - PORTUGAL
Telef.: (+) 351 243 321 150 | circuloscalabitano@gmail.com

… faça like no Face do grupo dos Amigos do Veto e saiba tudo em primeira mão!

