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sabia que…

núcleos
 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’
Na Casa-Museu Anselmo Braamcamp Freire
encontra-se em exposição parte do espólio
artístico de Manuela Ferreira de Azevedo, doado à
Câmara Municipal de Santarém. Até ao final de
Fevereiro, poderá disfrutar do XII Destaque:
Serigrafia a cores sobre papel, intitulada ‘As
Quatro Estações’. A autoria das ilustrações é de
Jorge Barradas (1946/ 1948/ 1953/ e 1954) e a
das serigrafias de Laura Barradas (1980). Os
quatro bustos femininos retratados nesta
composição de paleta rica simbolizam as estações
do ano. O universo feminino era recorrente no
trabalho de ‘Barradinhas’.
Horário: Seg. a Sex. das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30

pote chinês setecentista

agenda
02.01.13 a 28.02.13
XII Destaque | Exposição de arte
contemporânea ‘Manuela de Azevedo’
Local | Casa Museu Anselmo
Braamcamp Freire
02.01.13 a 28.02.13
‘Embebendo arte bebendo café’
Apoio | Delta Cafés
Local | Igreja da Graça

Alfange industrial
Se até aos finais do séc. XVIII foi um aglomerado de pescadores e barqueiros em crise, no século XIX Alfange passa a
albergar uma população empobrecida e divorciada do rio. Todavia, nos finais do século, a montagem da fábrica e gasómetro
da Companhia de Iluminação a Gás de Santarém (1890-91) permite-lhe contribuir para a modernização da cidade,
iniciando-se, assim, um período de industrialização do seu exíguo território. A ideia da montagem de uma unidade de
produção de gás de iluminação em Santarém nasceu em sessão de Câmara, tendo sido anunciado o primeiro concurso em
31 de Março de 1881 e o último em 1887. Como os preços foram elevados, a Câmara assina, em 1887-88, um contrato
com William Shrimpton, mas esse vínculo acabaria por caducar, tendo-se então estabelecido acordos com a empresa do
Porto. O contrato de 27 de Maio é aprovado por carta de lei em 4 de Julho de 1889, era então presidente da câmara o
Visconde de Landal. O representante local da Companhia era o negociante José
Joaquim Nunes. Esta unidade de produção será convertida, a partir de 1916, em
Central Eléctrica. Aí funcionará também, fundada por volta de 1923, a Empreza
Industrial do Alfange, que até 1931 é administrada pela Câmara Municipal. Este
complexo, com uma potência instalada de 240 kW, constituiu um polo dinamizador
do bairro e detinha no seu fabrico várias secções de produção: a) óleos vegetais para
saboaria, iluminação e lubrificantes; b) álcool para usos laboratoriais e industriais; c)
Vista panorâmica do complexo industrial (acima)
farinhas para gados; d) adubos mistos e e) serralharia mecânica e civil). Em 1931
Perspetiva do interior das instalações (abaixo)
passa a serviço particular: a Sociedade Portuguesa de Produtos Tartáricos , constituída
por associação da Sociedade Comercial Remus, Lda (de que era gerente Luiz Remus)
e dos Estabelecimentos Herold, Lda (de que era administrador Alberto Gomes de
Amorim). Com sede na Rua da Madalena, nº 80, 3º andar, porta 17, em Lisboa, esta
Sociedade ainda aí laborava em Setembro de 1945, altura em que foi deliberada uma
proposta de aumento de capital. O encerramento da Empresa Industrial de Alfange
conduziu à paulatina segregação do Bairro de Alfange, já a braços com um grande
isolamento quando derrocou a Igreja de S. João Evangelista.

informação geral
HORÁRIO
 Núcleo Museológico de Arte e Arqueologia | Igreja de S. João de
Alporão
Temporariamente encerrado para intervenção de conservação preventiva.

 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 última entrada deverá efetuar-se 30 minutos antes do encerramento.

 Casa-Museu Anselmo Braamcamp Freire | Biblioteca Municipal –
1º andar
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
Até aos 6 anos – gratuito
6 aos 12 e + 65 anos – 0,50 €
Individual – 1,00 €
Familiar (até 5 pessoas) – 2,50 €
Grupo (até 20 pessoas) – 5,00 €

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

peça em destaque
A máquina oitocentista do relógio da Torre
das Cabaças, de origem francesa, tem três
tambores, um para o movimento, outro
para o toque das horas e meias horas e o
último para a repetição. O pêndulo é muito
interessante, com o relevo do deus do sol
da
mitologia
greco-latina
(Febo).
Inicialmente, possuía uma manivela para
enrolamento manual da corda, o que
obrigava à existência de um encarregado
especializado para “dar corda”, olear o
relógio e corrigir as variações da marcha.
Atendendo às modernas orientações,
anulou-se o mecanismo de repetição das
horas e substituiu-se o sistema mecânico
da máquina por um elétrico.

Ano: Séc. XIX (montado em 1876)
Materiais: Ferro fundido, ferro laminado, aço temperado,
cobre, bronze, latão e madeira
Medidas: 162,0 X 64,0 X 87,5cm
Peso: 150Kg

publicações
Nº9-Naquele tempo era assim...:
pequena história das gentes da
freguesia de Almoster

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)

PVP: 7,48 €

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.

