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A Casa-Museu Anselmo Braamcamp Freire, em Santarém, possui duas
naturezas mortas, datadas de 1676, pintadas por Josefa de Ayala
Cabrera.
Também conhecida como Josefa de Óbidos, foi uma das mais
reconhecidas pintoras do Barroco nacional. Nasceu em Sevilha em
1630 e morreu em Óbidos em 1684, solteira e sem filhos.
Após uma curta permanência num convento em Coimbra, e mesmo não
tendo seguido a vida monástica, grande parte da sua obra incidiu
precisamente em temas religiosos e nas inevitáveis naturezas-mortas.

 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

Encontra-se em exposição, no Auditório Virgílio Arruda, na CasaMuseu 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. Em destaque encontra-se uma serigrafia da autoria de
Salvador Dalí.
Horário: Seg. a Sex. das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30

agenda
Campo Sá da Bandeira

Serigrafia de Salvador Dalí

Pretendendo documentar a ocupação humana de um espaço
extramuros, detentor de uma orla de conventos mendicantes de época
medieval, e os processos de remodelação urbanística ocorridos neste
espaço do planalto escalabitano, esta exposição irá abordar as recentes
intervenções arqueológicas que colocaram em evidência vestígios de
época medieval e moderna. O Chão da Feira e o Campo Sá da Bandeira
mantiveram-se como espaços fundamentais da cidade histórica, pela
realização de mercados, feiras e exposições.
Painéis temáticos, vitrinas com objectos do acervo arqueológico e
antropológico, apresentações multimédia, maquetas e um desdobrável,
irão estar ao dispor dos visitantes.
Horário: 22 Set. a 30 Set. das 10h00 às 23h00

Esta iniciativa visa, em ambiente informal e descontraído, a abordagem
de temas relacionados com a museologia e com o património cultural.
Invitamos os interessados a participarem, no dia 5 de Setembro pelas
21h30, no Auditório Virgílio Arruda, na Biblioteca Municipal de
Santarém, onde a temática: ‘Arte contemporânea como objecto de
museu’ será abordada pelo convidado Mário Tropa (artista plástico).
Horário: Segunda-feira dia 5 de Setembro | 21h30

Exemplo de uma ficha InPatrimonium

Inventário de espécimes fotográficas

01.09.2011 a 30.10.2011
Destaques do Meuseu ‘Animália: o zoo universo
entre o real e o fantástico’
Local | Núcleo Museológico de arte e
Arqueologia
01.09.11 a 31.10.11
‘Embebendo arte bebendo café’
Apoio | Delta Cafés
Local | Casa Museu Anselmo Braamcamp Freire
05.09.11 | 21h30
Primeiras Segundas, conversas leves, temas de
Peso ‘Arte contemporânea como objecto de
museu’ com Mário Tropa - Artista Plástico
Local | Biblioteca Municipal de Santarém
03.10.11 | 21h30
Primeiras Segundas, conversas leves, temas de
Peso
com Virgolino Ferreira Jorge (a confirmar)
Local | Biblioteca Municipal de Santarém
01.09.11 a 31.10.11
Exposição ‘Colecção de arte contemporânea
Manuela de Azevedo’
Local | Casa Museu Anselmo Braamcamp Freire
22.10.11 a 30.10.11
Exposição ‘Campo fora de Vila: de espaço livre a
espaço de Liberdade’
Local | W Shopping - Santarém

Este sector é responsável por todo o trabalho de inventariação, estudo e classificação do
património imóvel e móvel do município, com vista à sua valorização, restauro,
recuperação e fruição por diferentes públicos.
Ao contrário do que admitiam os anteriores catálogos, o acervo inicial do Museu Municipal
de Santarém, instalado em 1889 na Igreja de S. João de Alporão, albergava cerca de 2.300
peças. A este número acrescentaram-se paulatinamente fragmentos e objectos dispersos
em diversos espaços da autarquia, como a Biblioteca Municipal, o Museu dos Coches,
fundos da Câmara e novas doações.
O inventário patrimonial (regido actualmente pelas Normas de Inventário do Instituto
Português de Museus) tem permitido a coerente organização tipológica das colecções,
classificadas e organizadas com uma base científica e uniforme. Desde 2006 o sector de
Inventário tem realizado a transposição da informação das fichas de inventário manual
para um programa informático - InPatrimonium.

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 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)

Os “Destaques do Me useu” são uma
iniciativa, bimensal, através da qual se
expõem objectos que integram o acervo
museológico do MMS. Através da
abordagem de temáticas distintas, o
museu pretende divulgar as suas
colecções e criar laços de aproximação
entre o visitante e o museu.
O próximo tema ‘Animália: o zoo
universo entre o real e o fantástico’
convidará os visitantes a viajarem
através do simbolismo real e fantástico
do mundo dos animais.
Este universo animal encontra-se em
objectos do espólio do Museu Municipal
e na arquitectura dos edifícios da cidade.

Santarém e o Magreb
Catálogo
Câmara Municipal, 2004
PVP: 32,50 €

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.

