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Após o restauro (1877 e 1882) daquele que havia sido Mosteiro de S.
João do Hospital e até palco das mais belas representações teatrais da
época, a Igreja de S. João de Alporão abriu ao público, em 1889, como
Museu Distrital. Em 1910 recebe a classificação de Monumento
Nacional, uma das primeiras a ser conferidas à capital do Ribatejo.
Dada a quantidade de objectos ali depositados, passou a ser conhecido
como “Museu dos Cacos”. O espólio foi transferido para a reserva
municipal aquando das novas obras de remodelação e conservação
(1992 e 1994). A 11 de Setembro de 1994, no âmbito das Jornadas
Europeias do Património, passa a ser o primeiro núcleo museológico do
Museu municipal de Santarém.

Parte do espólio artístico de Manuela Ferreira de Azevedo, doado, no
final dos anos 80, à Câmara Municipal de Santarém encontra-se agora
em exposição, no Auditório Virgílio Arruda, na Casa-Museu Anselmo
Braamcamp Freire. Este espólio, que contempla reconhecidos artistas
nacionais e internacionais, recebe bimensalmente o destaque a uma
das suas obras. Actualmente a obra em destaque é Azulejos de Volubis
da autoria de Vieira da Silva.
Horário: Seg. a Sex. das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30

 NÚCLEO MUSEOLÓGICO DE ARTE E ARQUEOLOGIA
 NÚCLEO MUSEOLÓGICO DO TEMPO
 CASA-MUSEU ANSELMO BRAAMCAMP FREIRE
 URBI SCALLABIS CENTRO DE INTERPRETAÇÃO
 Teatro Sá da Bandeira
 Centro social Inter-Paroquial de Santarém
 Residência de estudantes do IPS
 Casa do brasil

agenda
06.07.2011 a 31.08.2011
Destaques do Meuseu „Do instante à
eternidade‟
Local | Núcleo Museológico de arte e
Arqueologia

Memórias d(n)a Rua’

Azulejos de Volubis (pormenor)

Inaugurada no âmbito das Comemorações da Noite dos Museus e Dia
Internacional dos Museus esta exposição encontra-se patente no
núcleo museológico de Arte e Arqueologia - S. João de Alporão, até ao
final do mês de Agosto.
Desafiamo-lo a estimular a sua memória, recordando pessoas, locais e
momentos passados nesta Praça.
Horário: Qua. a Dom. das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30

Esta iniciativa visa, em ambiente informal, convidar os participantes a
abordarem de temas relacionados com a museologia e com o
património cultural. Sempre com um convidado diferente realiza-se, na
primeira segunda-feira de cada mês, pelas 21h30, no Auditório Virgílio
Arruda, na Casa-Museu Anselmo Braamcamp Freire.
A 4 de Julho a conversa será em torno da temática do restauro de bens
culturais e a 1 de Agosto o mote será o design museográfico para
públicos com necessidades especiais.

Urbi Scallabis Centro de Interpretação

Núcleo Museológico de Arte e Arqueologia

06.07.11 a 31.08.11
“Embebendo arte bebendo café”
Apoio | Delta Cafés
Local | Núcleo Museológico do Tempo
04.07.11 | 21h30
“Primeiras Segundas, conversas leves, temas
de Peso”
„O Restauro de Bens Culturais‟ .
com Eva Raquel Neves
01.08.11 | 21h30
“Primeiras Segundas, conversas leves, temas
de Peso”
(a confirmar)
14.05.11 a 31.08.11
Exposição „Memórias d(n)a Rua‟ - Praça
Marquês de Sá da Bandeira
Local | Núcleo Museológico de arte e
Arqueologia
04.07.11 a 31.08.11
Exposição temporária „Manuela de Azevedo‟
Local | Casa Museu Anselmo Braamcamp
Freire

Este sector tem a seu cargo o acolhimento e o apoio ao público, quer na organização
dos percursos de visita, quer na disponibilização de algumas informações sobre o
acervo, as exposições e os produtos que se encontram à venda nas lojas.
Efectua o controlo estatístico dos visitantes e das vendas, verifica o estado quer do
acervo em exposição, quer dos equipamentos museográficos e colabora directamente
com o sector educativo na implementação das actividades educativas e culturais do
museu.
Na generalidade, zela pela conservação preventiva dos monumentos classificados, do
património edificado municipal e dos imóveis afectos à Administração Central
(entregues à Autarquia através de protocolo), fazendo respeitar as normas previstas
nos respectivos Regulamentos.
Actualmente, assegura igualmente a guardaria qualificada das igrejas da Graça e de
Marvila.

informação geral
HORÁRIO
 Núcleo Museológico de Arte e Arqueologia | Igreja de S. João de
Alporão
Quar. a Dom. 09h00-12h30 e 14h00-17h30. Encerra às Seg., Ter. e feriados,
excepto 19 de Março – Dia da Cidade.

 Núcleo Museológico do Tempo | Torre das Cabaças
Quar. a Dom. 09h00-12h30 e 14h00-17h30. Encerra às Seg., Ter. e feriados,
excepto 19 de Março – Dia da Cidade.

 Casa-Museu Anselmo Braamcamp Freire | Biblioteca Municipal –
1º andar
Seg. a Sex. 09h00-17h30. Encerra aos Fins-de-semana e feriados.

 Urbi Scallabis Centro de Interpretação | Jardim das Portas do Sol
Quar. a Dom. 09h00-12h30 e 14h00-17h30. Encerra às Seg., Ter. e feriados,
excepto 19 de Março – Dia da Cidade.
*A última entrada nos Núcleos deverá efectuar-se 15m antes do
encerramento.

--------------------------------------------------------TAXA DE INGRESSO
 Núcleo Museológico de Arte e Arqueologia | Igreja de S. João de
Alporão | gratuito
 Núcleo Museológico do Tempo | Torre das Cabaças
Até aos 6 anos – gratuito | 6 aos 12 e + 65 anos – 0,50€
Normal – 1€ | Familiar (até 5 pessoas) - 2,50€
Grupo (até 20 pessoas) – 5€

 Casa-Museu Anselmo Braamcamp Freire | Biblioteca Municipal –
1º andar | gratuito
 Urbi Scallabis Centro de Interpretação | Jardim das Portas do Sol |
gratuito

Entrada gratuita: guias intérpretes credenciados, funcionários da
Autarquia e da Assembleia Municipal de Santarém, técnicos do
IPM, sócios da APOM e do ICOM e grupos escolares em visita
estudo (marcada com antecedência mínima 15 dias)

Os “Destaques do Me useu” são uma
iniciativa, bimensal, através da qual se
expõem objectos que integram o acervo
museológico do MMS.
Esta mostra poderá ser encontrada no
Núcleo
Museológico
de
Arte
e
Arqueologia e surge acompanhada de um
folheto informativo.
Através da abordagem de temáticas
distintas, o museu pretende divulgar das
suas colecções e criar laços de
aproximação entre o visitante e o museu.
A fotografia tem o poder de
’desenhar com luz e contraste’,
fixando, para a eternidade,
instantes do real e do irreal.

O Dia Mundial da Fotografia comemorado
a 19 de Agosto serve de mote ao
próximo tema, durante os meses de
Julho e Agosto.

Archivo Historico Portuguez
11 vols.- 2ª Edição
Anselmo Braamcamp Freire
PVP: 288,06 €

Envie-nos a sua opinião ou sugestão para
news.museu@cm-santarem.pt

Dias de entrada gratuita: Feriado Municipal (19 Março), Dia
Internacional da Família (15 Maio), Dia Internacional dos Centros
Históricos (28 Março), Dia Internacional dos Monumentos e Sítios
(18 Abril), Dia Internacional dos Museus (18 Maio) e Jornadas
Europeias do Património (data móvel).
De acordo com a Lei de Protecção de Dados Pessoais (Lei 67/98, de 26 de Outubro), os dados recolhidos são processados informaticamente e destinam-se exclusivamente à divulgação artística ou cultural. Constando o
seu nome da nossa mailing list, caso não esteja interessado em receber informação, faça um reply desta mensagem, escrevendo no assunto a palavra REMOVER.

