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Programação | Cinemóvel Carrefour
10 a 15 de dezembro
Horários das sessões: 8h; 10h; 13h30; 
15h30 e 19h

10 de dezembro, segunda-feira
Jd. Marilia – Rua Penápolis, 380
(em frente ao campo de futebol)

11 de dezembro, terça-feira
Jd. Nair Maria – Rua Maria Vital, 50

12 de dezembro, quarta-feira
Bairro Bela Vista – Rua João XXIII, 450
(Estádio Municipal)

O Cinemóvel Carrefour,
que faz parte do projeto
Gira Brasil, é coordenado
pela Magma Cultura e pelo
Instituto Carrefour e
patrocinado pelo Atacadão,
por meio da Lei de
Incentivo à Cultura do
Ministério da Cultura.
Desde 2015, o Cinemóvel
Carrefour já percorreu 39
cidades brasileiras,
promovendo 648 sessões
de cinema para 16.043
crianças e jovens. Neste
ano, estão sendo
oferecidas 220 sessões em
dez municípios dos filmes
Ratatouille, A Fantástica
Fábrica de Chocolate,
Simplesmente Martha e As
Férias da Minha Vida.

13 de dezembro, quinta-feira
Bairro Salto de São José – Rua das
Piabas, 231 (em frente à área de
lazer)

14 e 15 de dezembro,
sexta- feira e sábado
Bairro São Judas – Rua São Tomé, 299
(em frente à praça)

Confira a programação



Sala Palma de Ouro
Rua Prudente de Moraes, 580 – Centro - (11) 4602-8693  

E-mail: salapalmadeouro@salto.sp.gov.br

De 03 a 20 de dezembro, foyer Sala
Palma de Ouro, durante a semana,
das 14h às 21h; finais de semana
próximo aos horários de
espetáculos – “Exposição Família
Barros Junior - 140 anos”, que
contará, através de imagens e
objetos, os 140 anos de intensa
atividade artística do Espaço
Cultural Barros Junior (Associação
Cultural Corporação Musical
Saltense). Entrada Franca.

Dias 01 e 02 de dezembro, sábado e
domingo, sessões às 16h e 20h, a
Associação de Amigos do
Conservatório de Salto, em parceria
com o Conservatório Municipal
Maestro Henrique Castellari,
apresenta o Festival de Dança 2018
"Dançando em Hogwarts".
Ingressos: R$ 40,00 (inteira); R$
20,00 (meia); R$ 20,00
(promocional todos pagam meia
entrada). Classificação livre. A
montagem deste ano é livremente
inspirada nos filmes do universo
mágico de Harry Potter. Com a
participação de 266 alunos do
CMMHC, o Festival tem criações
coreográficas dos professores Irene
Vasconcelos, Katia Oliveira, Marisa
Gil, Viviane Guerrero, Elaine F.
D'Agostini e Paulo Matulevicius.
Direção geral Elaine F. D'Agostini.



Dias 08 e 09 de dezembro, sábado e
domingo, às 20h - Ballet Viviane
Guerrero apresenta “Dom Quixote”.
Ingressos R$ 80,00 (inteira); R$ 40,00
(meia); R$ 40,00 (promocional todos
pagam meia entrada). Classificação
livre. O Ballet “Dom Quixote”, é
inspirado em um dos maiores clássicos
da literatura mundial, a obra homônima
do escritor espanhol Miguel de
Cervantes, adaptada livremente pelo
francês Marius Petipa, que a tornou um
trabalho memorável no repertório do
ballet clássico. O enredo narra a história
de Dom Quixote, um homem excêntrico
e recluso, apaixonado pela literatura,
especialmente as histórias de cavalaria.
Um dia, decidido a tornar-se cavaleiro
convida seu criado Sancho Pança para
partir em nome de suas próprias
façanhas. Confusões, paixões e inimigos
imaginários vão aparecer no destino da
dupla, conquistando nossa simpatia e
despertando o sonhador que habita
dentro de nós. Direção Artística e Geral
– Viviane Guerrero.

Dias 15 e 16 de dezembro, sábado e
domingo, às 19h – Festival Girassol Studio
Dance apresenta “O CICLO SEM FIM”.
Ingressos R$ 100,00 (inteira); R$ 50,00
(meia); R$ 50,00 (promocional todos
pagam meia entrada). Classificação livre.
Quem sou eu? Devo viver o presente ou
pensar no futuro? Sumir daqui ou assumir
as responsabilidades? Ser ou não ser Rei?
Essa é, afinal, a grande questão de Simba,
jovem leão herdeiro do trono. Bem, crescer
nem sempre é fácil e, mais cedo ou mais
tarde, todos nós passamos por dúvidas ou
crises, a vida vai acontecendo e nós vamos
aprendendo que fazemos parte de um
grande ciclo, ciclo da vida, o ciclo sem fim.
Nesta noite, a Girassol, orgulhosamente,
apresenta O Ciclo Sem Fim. Atenção, pois
hoje à noite, aqui na selva, quem dorme é o
Leão. Hakuna Matata, meus amigos,
aproveitem o momento e entrem nessa
história! Se preparem, teremos aventuras,
perigos e, claro, muitos sorrisos.
Desejamos a todos um ótimo espetáculo!



Sala Palma de Ouro
Rua Prudente de Moraes, 580 – Centro - (11) 4602-8693  

E-mail: salapalmadeouro@salto.sp.gov.br

Dia 20 de dezembro, quinta-feira, às 19h30 – Cerimônia Solene em
comemoração aos 140 anos do Espaço Cultural Barros Junior
(Associação Cultural Corporação Musical Saltense), uma das mais
antigas entidades culturais de nosso país. Na oportunidade haverá
homenagens e apresentações artístico-culturais com a presença de
muitos convidados especiais. Entrada Franca – Distribuição de Ingresso
uma hora antes do evento, na bilheteria da Sala Palma de Ouro.

Horário de Funcionamento da Bilheteria da Sala Palma de Ouro
De terça a sexta-feira, das 15h às 20h30. Sábados, Domingos e Feriados: duas horas antes do 

início do evento (somente em dias que houver espetáculo).



Biblioteca Teatral “Lico Valle”
Centro de Educação e Cultura Anselmo Duarte

Horário de funcionamento: De segunda a sexta-feira
das 8h às 17h

Livros do acervo da Biblioteca Teatral “Lico Valle”

Livros disponíveis para empréstimos

541 títulos - 97 revistas de teatro - 285 textos teatrais

“ANASTÁCIO - Tragi-comédia”, Juracy Camargo, 2ª edição, 1936. Juracy
Camargo nasceu no Rio de Janeiro em 18 de outubro de 1896. Foi
dramaturgo, teatrólogo, cronista e professor. Começou no teatro aos 14 anos
como ator amador. Em 1933 escreveu a peça “Deus lhe pague” onde a
temática do proletariado era o foco. Outra peça encenada por Procópio
Ferreira foi “Anastácio”, símbolo dolorido da vida, perdeu tudo: dignidade,
dinheiro e honra. Seria a derrota total de um ser humano, mas Anastácio é
um crente em sua fé e nunca o desilude e nunca desfaz o seu eu
desconhecido e inconsciente. Este livro foi doado para a Biblioteca Teatral
“Lico Valle” por Hélio Rodrigues, ator saltense.

“Teatro em Movimento”, Fernando Peixoto, São Paulo, 1986. O autor
passou pela época da censura, a qual vetava os conteúdos que ele escrevia.
Para continuar começou a usar um pseudônimo sem modificar suas ideias.
Assim, vários livros de sua autoria aparecem com o codinome de Andréa
Sarti. A Revista Veja estava interessada em contratar para publicar seus
textos, quando descobriu que Andréa Sarti era Fernando Peixoto. Usando
esse pseudônimo ele relatou que foram os piores momentos de sua carreira,
mas o único caminho para continuar sem modificar seus pensamentos certo
ou errado. Esse período serviu para conferir a ele uma validade de
autenticidade.



Investigações coreográficas
A Secretaria da Cultura abre inscrições para a oficina de “Investigações Coreográficas”,

oficina recebida pelo município através da parceria com a Secretaria da Cultura do

Estado. A oficina de dança propõe fomentar um diálogo sobre questões do corpo,

buscando proposições corporais .

Com a coordenação da diretora artística da iN SAiO Cia de Arte, Claudia Palma, a

oficina se realizará dias 07 e 08 de dezembro, (sexta-feira 07 das 18h às 22h e sábado

08 das 08h às 12h.) A oficina é indicada para maiores de 16 anos e as inscrições podem

ser feitas na Casa da Cultura – Praça Antônio Vieira Tavares - 36 - Centro - Salto/SP até

dia 06 de dezembro das 8h às 20hs

OFICINA GRATUITA 

As inscrições devem ser feitas na Casa da Cultura, que
fica à Praça Capitão Antônio Vieira Tavares, 36, Centro
– Salto, de segunda à sexta, das 8h às 17h. Os
interessados devem levar cópia do RG, CPF e
comprovante de residência. Em caso de menor de
idade, levar as cópias dos documentos dos pais ou
responsáveis.



Museu da Cidade de Salto – Ettore Liberalesso
Sala Giuseppe Verdi - R. José Galvão, 104 – Centro

(11) 4029-3473 

OFICINA GRATUITA: TINHA UM PATRIMÔNIO NO MEIO DO CAMINHO

A Secretaria da Cultura abre inscrições para a oficina de “TINHA UM
PATRIMÔNIO NO MEIO DO CAMINHO”, oficina recebida pelo município
através da parceria com a Secretaria da Cultura do Estado.
Um dos objetivos desse projeto é discutir o que é Patrimônio, trazendo
questões relevantes do por que preservar, esclarecendo que patrimônio
não são apenas objetos, edifícios, mas também sentimentos,
memórias, vínculos de afetividade e pertencimento, assim pretende
contribuir com a ampliação da visão de mundo dos participantes,
enfatizando o papel do patrimônio material e imaterial na sociedade.

Ministrante: Elidayana da Silva Alexandrino
Data: 08 de dezembro
Local: Museu Cidade de Salto
Público Alvo: Jovens (a partir de 16 anos) e adultos.
Vagas: 15
Inscrições: De 12 de novembro a 07 de dezembro, no Museu Cidade de
Salto “Ettore Liberalesso” – Rua José Galvão, 104 – Centro – Salto

Informações: 4029-3473

OFICINA GRATUITA 



14 a 30 de Dezembro – 9h às 17h –
Mostra Fotográfica de Arquitetura

De tudo que o homem inventou ou
criou, as construções são,
provavelmente, o que mais esteja
intimamente ligado à sua vida, seja
como abrigo, ambiente de trabalho,
lazer ou convívio social. A mostra
“Arquitetura” expõe algumas dessas
obras.

Fotógrafo: José Roberto Perina

Museu da Cidade de Salto – Ettore Liberalesso
Sala Giuseppe Verdi - R. José Galvão, 104 – Centro

(11) 4029-3473 

ESPAÇO FOTOGRÁFICO

01 de dezembro, sábado – 19h – BSTSUNIT
Dance apresenta 2ª Mostra de Dança
Urbana
O BSTSUNIT é um grupo de dança que
dialoga com outros estilos diferentes, pois
acredita que é na união de todos que se
cresce e adquire experiência através da
dança. São 8 anos de história e para
comemorar esta data, o grupo traz para o
palco sua trajetória de dança urbana, com
muitas novidades contando convidados
especiais para abrilhantar ainda mais a
noite, diversas coreografias trabalhadas
durante o ano e uma grande diversidade de
dançarinos que se dedicam ao máximo para
deixar esta data ainda mais especial e
emocionante.



Museu da Cidade de Salto – Ettore Liberalesso
Sala Giuseppe Verdi - R. José Galvão, 104 – Centro

(11) 4029-3473 

06 de dezembro, quinta-feira
– 19h – Festival de

Encerramento de Ano da
Cáritas
A Cáritas apresenta o festival
de encerramento, onde as
crianças que participam das
oficinas oferecidas na
instituição apresentarão um
belo espetáculo.

Dias 8 e 9 de dezembro, sábado e
domingo – 19h – Projeto Primeiros
Passos e Ballet Jovem apresentam o
espetáculo “Gala do Oscar”
O Projeto Primeiros Passos e Ballet
Jovem Faces Ocultas apresentam a
mostra de conclusão do curso
didático de dança, com o tema
"Oscar". Coordenado pela professora
e coreógrafa Keli Borges com direção
geral e artística de Arilton Assunção o
projeto social existe desde 2009, onde
atendeu mais de 800 crianças e
adolescentes nesses quase 10 anos. O
espetáculo vai revisitar alguns
momentos de todos esses anos do
Oscar.



Museu da Cidade de Salto – Ettore Liberalesso
Sala Giuseppe Verdi - R. José Galvão, 104 – Centro

(11) 4029-3473 

16 de dezembro , domingo – 19h –
Festa de Encerramento do Ano
Escola Som Maior
Apresentação de alunos dos cursos
de Violão Popular e Violão Kids,
Canto Livre, Musicalização Infantil I
e II, Musicalização para Bebês,
Violino e Coral Infantojuvenil Som
Maior EnCanto. O espetáculo
apresentará Temas Musicais
Natalinos, demonstrando o
aprendizado desenvolvido durante o
ano de 2018, contando com a
presença de familiares, convidados
e amigos.

Horário de Funcionamento
O Museu Cidade de Salto “Ettore Liberalesso” funciona de terça a 

domingo, das 9h às 17h. Para agendar visitas educativas, é necessário 
entrar em contato pelo telefone  (11) 4029-3473. 

18 de dezembro, terça-feira – 13h –
Apresentação Cultural da Casa da Criança de Salto

Alunos atendidos nas oficinas realizadas ao longo do ano na Casa da 
Criança apresentam um espetáculo recheado de artes e cultura. 



Conservatório Municipal “Maestro Henrique Castellari”
R. Monsenhor Couto, 13 – Centro - (11) 4029-3014

E-mail: conservatório@salto.sp.gov.br

Dia 03 de dezembro, segunda-feira
– 19h30 – Audição dos alunos do
curso de teclado, órgão e canto.
Além do Conjunto de Teclados -
coordenação da professora
Jocimara Campitelli. Grupos,
duetos e solos

Horário de Funcionamento
O Conservatório Municipal funciona de segunda à sexta, das 7h50 às 11h50 e das  

13h às 21h50.

Dia 04 de dezembro, terça-feira –
20h – Audição dos alunos do curso
de Violão, dos professores
Benedito Mariano e Marcelo Souza

Dia 05 de dezembro, quarta-feira –
19h30 – Audição dos alunos do
curso de Violão, dos professores
José Euclésio e Marlos Mateus.
Audição dos alunos da disciplina
Canto Coral do Prof. Marlos
Mateus. Audição dos alunos do
curso de Saxofone do Prof. França
Brunharo. Sarau Musical de alunos
e participação especial do Grupo
Chorata.

Dia 06 de dezembro, quinta-feira –
20h – Formatura e audição dos
alunos de Piano e alunos de Canto
da Prof. Maria Tereza e dos alunos de
Teclado e alunos de Órgão da Prof.
Jocimara Campitelli. Participam
também alunos do curso de Violiono
do Prof. Roberto Sanches, em Práticas
de Música de Câmara. Participação
da prática de conjunto de música
popular, coordenado pelo Professor
Eduardo Freire.



Conservatório Municipal “Maestro Henrique Castellari”
R. Monsenhor Couto, 13 – Centro - (11) 4029-3014

E-mail: conservatório@salto.sp.gov.br

Horário de Funcionamento
O Conservatório Municipal funciona de segunda à sexta, das 7h50 às 11h50 e das  

13h às 21h50.

Dia 10 de dezembro , segunda
feira – 19h30 – Audição dos alunos
de Piano e Canto da Prof. Maria
Tereza.

Dia 11 de dezembro, terça-feira –
19h30 – Audição dos alunos de
saxofone do Prof. Sidney Oliveira,
alunos de bateria e percussão do
Prof. Elson. Duetos e conjuntos.

Dia 12 de dezembro, quarta-feira –
19h30 – Audição dos alunos de
violão do Prof. Rodrigo.

Dia 13 de dezembro, quinta-feira –
19h30 – Formatura e audição dos
alunos da musicalização da Prof
Mirian e Prof. Maria Tereza.

Dia 14 de dezembro, sexta-feira –
19h30 – Audição dos alunos de
canto e piano da Prof. Sônia
Vargas.

Dia 07 de dezembro, sexta-feira –
20h – Audição dos alunos de Piano
da Prof. Maria Luiza Zani.
Apresentando também os
trabalhos desenvolvidos pelas
disciplinas de Práticas de Conjunto
e Música de Câmara, entre alunos
e professores Maria Luiza (Piano),
Roberto Sanches (Violino e Viola
de Arco) e Sidney de Oliveira
(Saxofone).



Biblioteca Pública Municipal de Salto 
Rua Nove de Julho, s/n, Paço dos Taperás

Fone: 4028-2575   e-mail: biblioteca@salto.sp.gov.br

EVENTOS

Adulto
1. Anna vestida de sangue
2. Despertar
3. Garota que você deixou pra trás
4. Assassinato de Roger Ackroyd
5. Culpa é das estrelas

Infantil
1. Harry Potter e a pedra filosofal
2. Bons tempos
3. Vai  ou racha
4. Apertem os cintos
5. Harry Potter e o prisioneiro de 
Azkaban

Livros mais emprestados na Biblioteca

Horário de Funcionamento
A Biblioteca Pública Municipal de Salto “Paço dos Taperás” funciona de segunda a 

sexta-feira, das 8h às 20h e aos sábados, das 8h às 12h. 

01 a 04 de dezembro - Exposição  Arte Zoom – Asas da Imaginação - dos 
alunos do Instituto Zoom, no horário normal de funcionamento da 
Biblioteca.

03 de dezembro, segunda-feira  – Virada Inclusiva – Apresentação da 
peça “ Vila do Chaves” com os alunos da APAE, em comemoração ao Dia 
do Deficiente.

08 de dezembro, sábado – Oficina – Contar Histórias nas Bibliotecas –
Uma ponte para a Mediação da Leitura e outras linguagens, das 9h às 18h 
– inscrições abertas, entrar em contato com a Biblioteca Municipal.



Biblioteca Pública Municipal de Salto 
Rua Nove de Julho, s/n, Paço dos Taperás

Fone: 4028-2575   e-mail: biblioteca@salto.sp.gov.br

Os Litigantes – John Grisham Best-seller mundial com mais de 250 milhões de
exemplares vendidos, John Grisham mira na indústria farmacêutica no lançamento
Os litigantes. Suspense, reviravoltas e as clássicas cenas de tribunal ditam o ritmo do
thriller, que surpreende ainda pelo inusitado toque de humor. A trama gira em torno
do jovem David Zinc que, decepcionado com seu trabalho numa firma de renome,
resolve se juntar à desacreditada Finley & Figg, onde assume um processo que trará
consequências inesperadas, não só para a imagem da empresa, mas para a vida de
muita gente.

Livros novos do acervo da Biblioteca

Clube dos jardineiros de fumaça - Carol Bensimon. Em um cenário formado por
coníferas milenares, estradas sinuosas e falésias, a região californiana do Triângulo
da Esmeralda concentra a maior produção de maconha dos Estados Unidos. À vida
de Arthur e daqueles com quem estabelece vínculos ― o atormentado Dusk, a
solitária Sylvia, a indecisa Cruzando história e ficção, com uma linguagem original e
ousada, a meio caminho entre Brasil e Estados Unidos, Carol Bensimon compõe
em O clube dos jardineiros de fumaça um brilhante retrato da geração hippie e de
seu legado.

A teoria de tudo – Jane Hawking. A história de Stephen Hawking é contada pela
luz da genialidade e do amor que não vê obstáculos. Quando Jane conhece
Stephen, percebe que está entrando para uma família que é pelo menos diferente.
Stephen Hawking chega o mais próximo que alguém já conseguiu de explicar o
sentido da vida, enquanto Jane nos mostra que já o conhecia desde sempre: ele
está na nossa capacidade de amar e de superar limites em nome daqueles que
escolhemos para compartilhar a vida. O livro que inspirou o emocionante filme A
Teoria de Tudo.

Soy loco por ti, América – Javier Arancibia Contreras. Diego García, obituarista de
um grande jornal portenho, é enviado como correspondente à Guerra das
Malvinas, enquanto trava uma guerra particular consigo mesmo. Santiago Lazar,
poeta-pichador nas ruas militarizadas de Santiago do Chile, se torna William White
ao se exilar em Londres. Com essas quatro histórias interligadas no tempo e no
espaço da América Latina dos anos sessenta até os dias atuais, Javier Arancibia
Contreras afirma-se como um dos melhores talentos da literatura brasileira
contemporânea.


