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núcleos

sabia que…
… um antigo presidente da Câmara de Lisboa deixou a sua
casa e todo o espólio à cidade de Santarém?
No piso superior da Biblioteca Municipal de Santarém encontra-se a
Casa-Museu Anselmo Braamcamp Freire. Todo o edifício, com o
respetivo espólio e jardim envolvente foram doados à cidade de
Santarém por este historiador e político, nascido em Lisboa em 1849,
onde morreu 80 anos depois, deixando-nos uma vasta obra científica e
anos de dedicação à causa pública.
Após ter sido nomeado par do reino em 1887, renunciou ao ideário
monárquico e aderiu ao Partido Republicano em 1907. Fez parte da
oposição na Câmara de Lisboa e chegou a presidente do Senado após a
proclamação da República. Foi ainda presidente das câmaras de Loures
e de Lisboa, bem como deputado às Câmaras Constituintes.
Candidatou-se ainda à Presidência do país, mas acabou por desistir.
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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, no Auditório Virgílio
Arruda, 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. Recebendo bimensalmente
o destaque de uma obra, este espólio contempla
reconhecidos artistas nacionais e internacionais.
Nos meses de Novembro e Dezembro, correspondente ao V Destaque,
encontra-se uma serigrafia da autoria de Júlio Pomar.
Horário: Seg. a Sex. das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30

‘Anselmo Braamcamp Freire: um Homem, um Sonho, uma
Obra’
Com o objetivo de comemorar os 90 anos da morte
de Anselmo Braamcamp Freire 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

actividades
‘Primeiras Segundas conversas leves, temas de Peso’
Convidamos todos os interessados a participarem já
na próxima segunda-feira, dia 7 de Novembro, pelas
21h30, nesta iniciativa que decorre, como
habitualmente, no Auditório Virgílio Arruda da
Biblioteca Municipal de Santarém, onde temática da
Requalificação de Património Cultural será abordada
pelo Arquiteto Flávio Lopes.
Horário: 07 Nov. | 21h30

serviços

Móvel pictórico

Estantes mecanizadas

agenda
02.11.11 a 31.12.11
Destaques do Meuseu ‘A Vivência da Morte’
Local | Núcleo Museológico de arte e
Arqueologia
02.11.11 a 31.12.11
‘Embebendo arte bebendo café’
Apoio | Delta Cafés
Local | Núcleo Museológico de Arte e
Arqueologia
02.11.11 a 31.12.11
V Destaque | Exposição de arte
contemporânea ‘Manuela de Azevedo’
Local | Casa Museu Anselmo Braamcamp
Freire
07.11.11 | 21h30
‘Primeiras Segundas conversas leves, temas
de Peso’ com o Arquiteto Flávio Lopes IGESPAR
Local | Biblioteca Municipal de Santarém
05.12.11 | 21h30
‘Primeiras Segundas conversas leves, temas
de Peso’ com o Arquiteto José Aguiar da
faculdade de arquitetura | Universidade
Técnica
Local | Biblioteca Municipal de Santarém
23.12.11 a 01.02.12
Exposição ‘Anselmo Braamcamp Freire: um
Homem, um Sonho, uma Obra’
Local | Casa Museu Anselmo Braamcamp
Freire

RESERVA MUSEOLÓGICA MUNICIPAL
Sendo considerada uma referência no panorama museológico nacional, a reserva
museológica de Santarém assume-se, desde a sua criação em 1993, como uma das
principais valências do Museu Municipal. É um espaço de acesso restrito, onde são
depositados os bens culturais móveis do município, de uma forma organizada, segura e
qualificada. A cooperação financeira, iniciada em 2000 com a RPM, tem permitido a
aquisição de diversos equipamentos destinados ao armazenamento dos espécimes
culturais, obedecendo à especificidade das condições indicadas para cada um. Desta forma
tem-se procurado potenciar a sua área útil para uma eventual expansão do acervo e
implementar algumas normas e procedimentos básicos de conservação preventiva com
instalação de equipamentos de monitorização digital.
Excepcionalmente, em casos de vistorias técnicas ou em datas festivas (JEP, DIM), a
Reserva pode ser visitada por pessoas ou grupos organizados, acompanhados por
funcionários do Museu devidamente credenciados.

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
no 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. 09h00-17h30.
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 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
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)

O próximo tema intitulado ‘A Vivência da
Morte’ surge no âmbito da comemoração
do Dia dos Finados e transporta os
visitantes para uma temática ‘inestética,
incómoda, frustrante, insuportável’.

publicações
Pintura no tempo de
Braamcamp Freire
Câmara Municipal, 1994
PVP: 3,99 €

opinião>sugestão
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.

