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sabia que…

núcleos

… o subsolo de Santarém esconde três mil anos de história?
Sob a atual cidade de Santarém e arrabaldes esconde-se um verdadeiro
puzzle de antigas povoações e distintas civilizações, que deixaram
marcas por toda a região. Desde a idade do bronze, foi alvo de
inúmeras ocupações, tendo sido sucessivamente construída e
reconstruída. As intervenções arqueológicas dos últimos anos atestam
a ocupação de Santarém desde o séc. X antes de Cristo. Sob o domínio
romano, muçulmano e cristão a cidade conheceu épocas de grande
desenvolvimento económico e social, tendo sido um importante centro
político, administrativo e militar. Atravessada por uma rede de
caminhos terrestres e por uma importante via fluvial, a cidade era
favorecida pela sua localização estratégica.

 NÚCLEO MUSEOLÓGICO DE ARTE E ARQUEOLOGIA
 NÚCLEO MUSEOLÓGICO DO TEMPO
 CASA-MUSEU ANSELMO BRAAMCAMP FREIRE
 URBI SCALLABIS CENTRO DE INTERPRETAÇÃO

extensões do museu
 Teatro Sá da Bandeira
 Centro social Inter- Paroquial de Santarém
 Residência de estudantes do IPS
 Casa do brasil

exposições
Coleção de arte contemporânea ‘Manuela de Azevedo’
Encontra-se em exposição na Casa-Museu
Anselmo Braamcamp Freire parte do espólio
artístico de Manuela Ferreira de Azevedo,
doado, no final dos anos 80, à Câmara
Municipal de Santarém.
Este espólio, que contempla reconhecidos artistas nacionais e
internacionais, recebe bimensalmente o destaque de uma das suas
obras. Nos meses de Janeiro e Fevereiro, correspondente ao VI
Destaque, encontra-se uma pintura a óleo do 2º quartel do séc. XX,
intitulada Praia II, da autoria de Álvaro Perdigão.
Horário: Seg. a Sex. das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30

‘Anselmo Braamcamp Freire: um Homem, um Sonho, uma Obra’
O Museu Municipal de Santarém e a Biblioteca
Municipal de Santarém organizam uma exposição
temporária sobre a vida e a obra deste ilustre
político, historiador e colecionador. A iniciativa
pretende ilustrar o carácter universalista e
enciclopédico de Anselmo Braamcamp Freire
fazendo um percurso pelas suas filiações
ideológicas, pelos seus interesses científicos e
pela sua herança patrimonial.
Horário: Seg. a Sex. das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30

atividades
O projeto ‘Josefa à Mesa’ decorre até
finais de Janeiro prevê a participação de
11 estabelecimentos de ensino do Préescolar e 1º Ciclo do concelho.
A ação pretende sensibilizar as crianças para a importância do
património cultural e artístico e consta da visita à Casa Museu Anselmo
Braamcamp Freire e na participação num ateliê. Os participantes
exploram a tela ‘Doces e Flores’ de Josefa d’Óbidos, integrada nesta
exposição, deixando o seu contributo na reprodução dum quadro/bolo,
confecionado com pasta de açúcar, que é entregue no final da atividade
ao estabelecimento de ensino. Esta iniciativa conta com o apoio da
pastelaria Bijou (na oferta de vários pão-de-ló), da loja ParaBolos (na
oferta das pastas de açúcar) e da ‘Cake Designer’ Filomena Pereira que
ajuda na criação do referido bolo/quadro.

agenda
23.12.11 a 01.02.12
Exposição ‘Anselmo Braamcamp Freire:
um Homem, um Sonho, uma Obra’
Local | Casa Museu Anselmo Braamcamp
Freire
02.01.12 a 29.02.12
VI Destaque | Exposição de arte
contemporânea ‘Manuela de Azevedo’
Local | Casa Museu Anselmo Braamcamp
Freire
04.01.12 a 29.02.12
Destaques do Meuseu ‘Arte de curar’
Local | Núcleo Museológico de arte e
Arqueologia
04.01.12 a 29.02.12
‘Embebendo arte bebendo café’
Apoio | Delta Cafés
Local | Igreja da Graça
05.01.12 a 31.01.12
Ateliê ‘Ossos que contam Histórias’
Projeto ‘Fatias de História’ ORE 11/12
Local | escola recetora
01.02.12 a 29.02.12
Exposição Itinerante ‘Alimentação no
Antigo Regime’
Projeto ‘Fatias de História’ ORE 11/12
Local | escola recetora

serviços

Móvel para tecidos

Vitrina

Regidos por normas e procedimentos previamente estudados para a preservação dos bens
culturais, os agentes do património cultural não prescindem das ‘Boas Práticas de
Conservação Preventiva’, sendo regidos por normas e procedimentos previamente
estudados para a preservação dos bens culturais. Hoje, não é possível planear, promover
ações ou espaços museológicos sem ter em conta esta disciplina. No panorama
museológico, a segurança e a salvaguarda do objeto é tratada como prioridade, permitindo
a transmissão da nossa cultura e a preservação da memória coletiva. A conservação
preventiva gera uma melhor gestão das coleções, reduzindo os custos e as perdas
patrimoniais. Santarém tem todos os núcleos museológicos munidos de uma ferramenta
essencial - Planos de Conservação Preventiva. A elaboração destes documentos, que
demonstram as deficiências que existem e os riscos associados, e identificam os caminhos
a seguir para diminuir os impactos nefastos sobre os bens culturais, obriga a uma reflexão
sobre todos os fatores que afetam o património.

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

museu aberto
Os “Destaques do Me useu” são uma
iniciativa bimensal destinada ao público
em geral, através da qual se expõem ou
evidenciam objetos que integram o
acervo museológico do Museu Municipal.
Esta iniciativa pretende, para além da
abordagem de temáticas distintas,
divulgar as coleções do museu e criar
laços de aproximação com os visitantes.

Seg. a Sex. 09h00-12h30 e 14h00-17h30.
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 deverá efetuar-se 15 minutos 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
- de 25 anos, + de 65 anos, estudantes e professores – 0,85 €
Individual – 1,10 €
Familiar (até 5 pessoas) – 2,70 €
Grupo (até 20 pessoas) – 5,35 €

 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)
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).

Em alusão à celebração do Dia Mundial
do Doente, instituído a 11 de Fevereiro
de 1992 pelo Papa João Paulo II, a
próxima mostra intitulada ‘Arte de curar’,
convida os visitantes a encontrarem esta
temática representada em diversos
objetos e elementos arquitetónicos.

publicações
Foral Antigo de Santarém
Lina Maria Marques Soares
Lisboa. Ed. Colibri, 2005
PVP: 15,00 €

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

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.

