
 

SANTARÉM 

 

As comemorações do 42º aniversário do 25 de abril prosseguem hoje, dia 

22 de abril, às 18h00, com a apresentação do projeto “MARATONA DA 
PALAVRA”, na Sala de Leitura Bernardo Santareno. 

Apresentação do projeto e exposição dos trabalhos originais. Atividade colaborativa 

das Bibliotecas Escolares do concelho de Santarém: Escola EB Alexandre Herculano, 

EB São Domingos, EB D. João II, EB Mem Ramires, EB D. Manuel - Pernes, EB de 

Alcanede, EB Ginestal Machado, Colégio Infante Santo, ES Sá da Bandeira, e Centro 
Escolar Salgueiro Maia. A exposição pode ser visitada de 22 de abril a 7 de maio. 

Ainda no dia 22 de abril, às 21h30, o Conservatório de Música de Santarém 

apresenta o Concerto “Janelas de Abril” - Encontro de Arte e Afetos, 

abrindo janelas de Liberdade, feita Música e Dança, no Teatro Sá da 

Bandeira. Informações e reservas através do telefone: 243 327 070 ou do 
telemóvel: 915 335 478 

“Um entrosamento perfeito do piano, com o trinar da Guitarra Portuguesa, da Viola 
Dedilhada, do Violino, do Violoncelo em vários momentos e agrupamentos. 

Também os sons vibrantes de Piazolla em Acordeão, acompanharão passos de 
dança gritantes de harmonia e garra. 

A Orquestra de Saxofones onde transpira a força do Jazz e o Ensemble de Flautas 

Transversais com a delicadeza harmónica que lhe é caraterística. 

Vozes de adultos e vozes de jovens entoarão peças cantadas com o vigor e o rigor 
que elas merecem. 

Será mais um Concerto a não perder!” 

(Duração) 75’ (Classificação) M/03 

No dia 23 de abril, às 11h45, no âmbito da iniciativa “ABRIL CONVIDA...”, 

A Livraria Aqui Há Gato recebe Catarina Sobral (autora de livros ilustrados 

premiados), para falar com crianças: antes do 25 de Abril podia-se 
escrever sobre tudo? 

Nesta iniciativa, que decorre durante o mês de abril, aos sábados, a Livraria Aqui 

Há Gato organiza sessões com várias personalidades para contarem a sua 

experiência em assuntos relacionados com o 25 de Abril. Para além do Coronel 

Correia Bernardo (Capitão de Abril), de Natércia Maia, viúva de Salgueiro Maia, de 

João Moreira Oliveira (Professor do 1º Ciclo) e de Catarina Sobral (autora de livros 

ilustrados e premiados), as próximas sessões contam com Anabela Ferro 

(costureira), para contar aos mais novos situações diversas, vividas, antes e depois 
do 25 de Abril.                                  

A partir das 15h00, António Raminhos vai estar na Santarém Fan Event - 

for LEGO Lovers, na Casa do Campino. 



A Casa do Campino acolhe esta exposição de construções feitas em LEGO, com 

cidades em várias escalas, piratas, vikings, castelos de princesas, entre muitas 

outras construções, incluindo vários monumentos da Cidade. Aproveitando a 

coincidência com o fim de semana prolongado de 25 de Abril, a exposição inclui 

ainda construções dedicadas à Revolução dos Cravos. 

Neste dia realiza-se um workshop com Nuno Markl, que vai fazer uma construção 

Lego.  

Às 18h00, o Grupo Coral da Camacha (Madeira) e o Coro do Círculo Cultural 
Scalabitano, atuam, na Casa do Campino. 

Nesta Exposição pode ver construções feitas em LEGO, as famosas peças 

inventadas pelo dinamarquês Ole Kirk Kristiansen, com mega cidades em várias 

escalas, starwars, elves, friends, city, piratas, vikings, castelo das princesas, 

scobydoo, caça-fantasmas, technic, entre muitas outras, incluindo vários 
monumentos da cidade capital de distrito.  

A exposição decorre na zona central, nos Claustros da Casa do Campino e na 

Cavalariça 1, e inclui, ainda, o espaço brincadeira, equipado com piscinas de bolas 

e insufláveis onde os mais pequenos se podem divertir, playzone e diversões para 
todas as idades. 

Esta iniciativa é organizada pela Câmara de Santarém e Alfalug, uma comunidade 

de construtores e fãs de peças LEGO conhecidos pela sua participação em 

exposições realizadas em todo o País, e integra o Programa das Comemorações 

Populares do 25 de Abril. 

Preço: as entradas são grátis para crianças até aos 3 anos de idade, desde que 

acompanhadas por um adulto portador de bilhete válido | dos 4 aos 11 anos 2€ | a 
partir dos 12 anos 3€ 

Horário: 10h00 às 22h00 | nos dias 22, 23 e 24 o horário é prolongado até às 
24h00 

Às 17h00, Santarém celebra o Dia Mundial do Livro, no Teatro Sá da 

Bandeira, com José Eduardo Agualusa e Teolinda Gersão. O Grupo Porto 

Editora vai oferecer livros de grandes autores a todos os espetadores desta 
13ª etapa da Viagem Literária 

Nesta etapa especial, de festa itinerante do livro e da literatura, organizada em 

parceria com a Câmara Municipal de Santarém, e na qual os “passageiros” são 

surpreendidos por uma oferta do Grupo Porto Editora, a Viagem faz-se à boleia de 

José Eduardo Agualusa, escritor recentemente incluído entre os finalistas do 

prestigiado Man Booker Prize International, com o seu Teoria Geral do 
Esquecimento, e da escritora Teolinda Gersão. 

O jornalista João Paulo Sacadura conduz uma conversa entre os dois convidados, 

rumando entre as suas afinidades e diferenças, a atualidade social e, como não 

poderia deixar de ser, os livros e a literatura. Ainda durante estes 90 minutos, 

haverá espaço para as questões da plateia e, no final, para a habitual sessão de 
autógrafos e contacto mais direto com os escritores. 

Nesta sessão, os passageiros são presenteados com livros de grandes autores 

publicados pelo Grupo Porto Editora, tais como Albert Camus, Ernest Hemingway, 



Isabel Allende, John Steinbeck, José Saramago, Luis Sepúlveda, Manuel António 

Pina, Mário de Carvalho, Miguel Esteves Cardoso, Patrick Modiano ou Valter Hugo 
Mãe. 

No dia 24 de abril, às 21h30, o Teatro Sá da Bandeira é palco do espetáculo 

“Abrilarte”, que conta com a exibição de produções artísticas dos agentes 

culturais de várias freguesias do Concelho, tais como: Grupo Tocata de 

Cavaquinhos da UTIS – Universidade da Terceira Idade de Santarém, Escola de 

Música “Sons do Alviela”, poetisa Maria da Encarnação Alexandre, Rancho Folclórico 

da Sociedade Recreativa e Educativa da Romeira, Coro Infantil do Colégio Infante 

Santo, dança com Mafalda Murta, e Trio Musical da AJA - Núcleo de Santarém.  

Dia 25 de abril - DIA DA LIBERDADE, às 09h30, há Pintura ao Ar Livre, no 
Jardim da Liberdade, a cargo da Associação Aqui Há Gato. 

“Vamos pintar Abril pela manhã no Jardim da Liberdade”. 

Das 10h00 às 13h00, o Jardim da Liberdade recebe animação de Rua, 

atividades desportivas, jogos tradicionais e animações culturais, artísticas 
e recreativas para crianças. 

As atividades são organizadas pela Viver Santarém em colaboração com a 

Câmara de Santarém e contam com a presença de muitos dos agentes 

desportivos do Concelho, tais como: Santarém Basquete Clube, Clube de 

Ténis de Santarém, Gimnoclube, Andebol – Grupo de Futebol Empregados 

do Comércio, Clube Desportivo do Agrupamento de Escolas D. João II, New 

Star Dance, Vitória Clube de Santarém, Hóquei Clube de Santarém e 
Associação Académica de Santarém. 

Às 10h00 e às 12h00 há demonstrações de dança, a cargo da New Star 
Dance e às 11h00 há aula de Zumba. 

Para os mais novos há insufláveis: uma Pista de obstáculos e Surf 
mecânico, pinturas e modelagem de balões. 

Às 10h00, a Junta de Freguesia de Póvoa da Isenta realiza a 3ª Edição dos 

“Trilhos da Liberdade” - uma prova de Atletismo com cerca de 13km e a 2ª 
Edição da “Caminhada da Cor” de 5km. 

Esta iniciativa conta também com uma prova de Paintball e um almoço de convívio 
no recinto das festas da freguesia. 

Às 12h30, o antigo refeitório da Escola Prática de Cavalaria de Santarém, 

acolhe o tradicional Almoço Festivo do 25 de abril e de convívio “Revolução 

dos Cravos”. Inscrições: Posto de Turismo de Santarém  

Às 15h00, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, presta 

homenagem ao Tenente-Coronel Fernando Salgueiro Maia, com Ricardo 

Gonçalves, Presidente da Câmara de Santarém, junto à estátua evocativa 

do Capitão de Abril, no Jardim dos 

Cravos.                                                                                            

Nesta homenagem, a par do Presidente da República e do Presidente da 

Câmara de Santarém, participam militares das Forças Armadas, a neta do 



homenageado, Daniela Salgueiro Maia e a Sociedade Filarmónica 

Alcanedense. 

Esta cerimónia das comemorações do 42º aniversário do 25 de Abril, pretende 

relembrar o “Capitão sem Medo” que, na madrugada do dia 25 de Abril de 1974, 

saiu de Santarém, com a sua Coluna Militar, rumo a Lisboa, para derrubar o antigo 
regime. 

Às 17h30, a Igreja de Nossa Senhora da Graça acolhe o Encontro de Coros 

- tradicional concerto integrado no projeto “Abril Mês do Coro”, organizado pelo 

Coro do Círculo Cultural Scalabitano, que conta com a participação do Grupo Coral 

da Camacha (Madeira), Grupo Coral da Jobra de Albergaria a Velha e do Coro do 

Círculo Cultural Scalabitano, que celebra o seu 44º Aniversário. 

Para mais informações, consulte aqui o Programa: http://www.cm-

santarem.pt/pracapublica/noticias/Documents/1%20-%20Layout-25Abril2016-
Programa-420x250mm-3dobras.pdf 

O programa das Comemorações do 25 de Abril, coorganizado pela Comissão das 

Comemorações Populares do 25 de Abril de Santarém e pela Câmara de Santarém, 

conta com várias entidades, na coorganização de vários eventos e várias parcerias, 
às quais a organização agradece a ampla participação e apoio. 

A organização refere que a programação tem como objetivo ser o mais diversificada 

possível, de modo a oferecer iniciativas para todas as faixas etárias, tendo sempre 

como fio condutor, a sua ligação aos valores de Abril. As actividades vão do teatro, 

ao cinema, música, exposições, lançamento de livros, histórias para crianças, 
desporto, entre outras. 

O programa deste ano teve início em fevereiro e termina no dia 28 de maio. 
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