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Públia Hortênsia de Castro nasceu em Vila Viçosa em 1548 e cedo se
destacou pelo seu talento intelectual. Iniciou os estudos de filosofia,
em Évora, aos 17 anos, seguindo depois para Coimbra, onde aprendeu
Retórica, Humanidades e Metafísica. Licenciou-se em 1561 e
participou em certames literários e discussões de carácter científico,
impressionando alguns círculos culturais europeus pelas suas
capacidades de raciocínio.
Decepcionada com o rumo que a sua vida tomou e o abandono a que foi
vetada, em 1574 deu entrada no Convento do Menino Jesus da Graça,
em Évora. Aqui ficou em clausura até à sua morte, aos 47 anos de
idade, tendo deixado livros de prosa, poesia e obras sobre teologia e
filosofia.

No Auditório Virgílio Arruda, na Casa-Museu Anselmo Braamcamp
Freire, encontra-se em exposição parte do espólio artístico de Manuela
Ferreira de Azevedo, hoje com 99 anos. Doado, no final dos anos 80, à
Câmara Municipal de Santarém, este espólio contempla reconhecidos
artistas nacionais e internacionais e terá bimensalmente em destaque
uma das suas obras.
Horário: Seg. a Sex. das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30

No núcleo Museológico de Arte e Arqueologia encontra-se patente até
15 de Maio a exposição “Aqua Mater”. Esta pretende reflectir sobre a
multiplicidade de relações, de encontros e desencontros, entre
Santarém e o líquido da vida. Em simultâneo encontram-se em
exibição os trabalhos resultantes da maratona fotográfica “Água:
cultura e património”.
Horário: Qua. a Dom. das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30

Manuela de Azevedo

Aqua Mater

Primeiras Segundas

Jorge Custódio voltou a Santarém para falar de „Património Cultural:
passado, presente e futuro‟. O encontro teve lugar no passado dia 7 de
Fevereiro, no Auditório Virgílio Arruda, que encheu para o debate
mensal „Primeiras Segundas, conversas leves, temas de peso‟.
O historiador escalabitano disse ser preciso encontrar uma forma de
transmitir o legado histórico às gerações futuras. Lembrou o abandono
e o vandalismo que têm destruído o património histórico pelo País, e
falou da revitalização dos centros históricos, com a captação de novos
habitantes.
Especialista em património industrial e mineiro apontou os “novos
patrimónios” (objectos vulgares de uso diário ou vestígios industriais)
como testemunha da evolução humana.

Projecto „Porta do Sonho‟

Projecto „Pequenos Mimos‟
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agenda
04.05.2011 a 30.06.2011
„Criança és, Homem serás‟
O Dia Mundial da criança (1 de Junho) servirá
de mote ao próximo tema dos “Destaques do
Meuseu”.
Local | Núcleo Museológico de arte e
Arqueologia
04.05.11 a 30.06.11
“Embebendo arte bebendo café”
Apoio | Delta Cafés
Local | USCI
02.05.11 | 21h30
“Primeiras Segundas, conversas leves, temas
de Peso”
„Desafios‟ do Panorama da Museologia
Portuguesa
com João Carlos Brigola | Director do IMC
06.06.11 | 21h30
“Primeiras Segundas, conversas leves, temas
de Peso”
„Património Cultural e Planeamento no âmbito
municipal‟
com Mª. José de Almeida | CM de Cascais
18.04.11 a 15.05.11
Exposição “Aqua Mater”
Local | Núcleo Museológico de arte e
Arqueologia
14.05.11 a 18.05.11
Noite dos Museus e Dia Internacional dos
Museus „Museus e Memória‟
Ver programa em www.museu-santarem.org

Criado em 2004, tem desenvolvido um conjunto de actividades lúdicas e pedagógicas
(acolhimento, visitas orientadas, visitas-jogo, ateliers temáticos, oficinas, entre outras),
dirigidas a públicos escolares e não escolares.
A sua missão é a divulgação das colecções do museu municipal e do património
concelhio, sensibilizando a comunidade para o seu conhecimento, valorização e fruição.
Fomentando o gosto pelo património material e imaterial, numa perspectiva de
educação e formação cooperativa, privilegiando o encontro intergeracional e a
aprendizagem ao longo da vida, o serviço educativo almeja sobretudo proporcionar
novas experiências, criando um ambiente de aprendizagem participativa, dialógica,
activa e multisensorial.
Desta forma pretende-se incrementar o sentimento de pertença e de proximidade por
parte daqueles que nos visitam.

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.

A iniciativa “Primeiras Segundas,
conversas leves, temas de peso” visa,
em ambiente informal, abordar uma série
de temas relacionados com a museologia
e o património cultural. Sempre com um
convidado diferente realiza-se, na
primeira segunda-feira de cada mês,
pelas 21h30, no Auditório Virgílio Arruda
na Biblioteca Municipal de Santarém.

 Casa-Museu Anselmo Braamcamp Freire (Edifício da 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 (Edifício da 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)
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).

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.
Através da abordagem de temáticas
distintas, o museu pretende divulgar das
suas colecções e criar laços de
aproximação entre o visitante e o museu.

Santarém na Idade Média
Câmara Municipal, 2007
Preço | 10,00€

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

