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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 no final da década de 80,
espólio esse que contempla reconhecidos artistas
nacionais e internacionais. Recebe bimensalmente o
destaque de uma das suas obras.
Até ao final de Outubro, poderá disfrutar do X Destaque: Óleo sobre
tela, de 1965, sem título, da autoria de Álvaro Perdigão.
Representação de um ferro de engomar antigo com inspiração na
corrente do cubismo. Com tons cálidos, o elemento representado
encontra-se geometrizado, afastando-se de uma aparência natural e
detalhada.
Horário: Seg. a Sex. das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30

atividades

agenda
03.09.12 a 31.10.12
X Destaque | Exposição de arte
contemporânea ‘Manuela de Azevedo’
Local | Casa Museu Anselmo
Braamcamp Freire
01.09.12 a 31.10.12
‘Embebendo arte bebendo café’
Apoio | Delta Cafés
Local | Urbi Scallabis Centro de
Interpretação (USCI)

serviços
Em Fevereiro de 2000, decorria o restauro do túmulo de D. Pedro de Meneses, primeiro governador de Ceuta em 1415,
quando os técnicos do ex-IPPAR depararam-se com um orifício de cerca de 15 por 30cm na estrutura de betão armado por
cima das armas da família. O osteoarqueólogo municipal foi chamado à Igreja da Graça para examinar o interior do túmulo.
Com o apoio de um espelho e de uma lanterna, foi possível observar um corpo principal, parcialmente mumificado, bem
conservado, ladeado por um conjunto de ossos longos. Além destes, encontraram-se dentes, vértebras, costelas, ossos das
mãos e dos pés espalhados na periferia do corpo. Vislumbraram-se ainda seis crânios isolados sem conexão anatómica
dispostos na zona da cabeceira da sepultura. Foi também na cabeceira que se encontraram restos de tecido que terão,
provavelmente, pertencido à cobertura que envolvia o corpo, corroborando com a referência a um véu a cobrir um corpo de
mulher nos registos elaborados aquando dos primeiros trabalhos de restauro daquela estrutura, no século XVIII.
Este indivíduo, cujo corpo deverá ter aproximadamente 550 anos, apresenta preservada a maior parte dos tecidos moles ,
ligamentos, tendões e, muito provavelmente, órgãos internos.

Porta de Alpram

Esta conservação é demonstrativa de um processo de
mumificação desconhecido em Portugal no século XV, pelo que
se colocam as questões: terá o corpo mumificado alguma relação
com o facto de D. Pedro de Meneses ter morrido em Ceuta e do
seu corpo ter sido submetido a uma prática norte africana de
conservação de defuntos para resistir à viagem de regresso a
Santarém? Ou será o corpo da terceira mulher de D. Pedro de
Meneses, D. Beatriz Coutinho, falecida também em Ceuta? De
quem são os restos mortais que se vislumbram no túmulo? Qual
seria o grau de parentesco que unia os indivíduos sepultados?
Como e quando morreram? São questões que só serão
respondidas após um exame aprofundado dos restos mortais.
Desenho esquemático
do interior do túmulo

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.

Foto do corpo
mumificado

Peça em destaque
A “Peça em destaque” é uma iniciativa
bimensal destinada a evidenciar objetos
que integram o acervo museológico do
Museu Municipal.
Apresentamos a pintura “Ao Ar Livre”, de
Dordio Gomes, datada de 1915, a qual
representa duas crianças a brincar no
campo. Revela a influência dos primeiros
mestres, principalmente Columbano. O
tratamento da natureza é naturalista e
apesar de não haver uma estética
definida, já se insinuam
valores
decorativos, evidenciados sobretudo no
cromatismo, apontando, na época, para
uma solução de compromisso entre o
tradicionalismo e a modernidade.

--------------------------------------------------------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 |

Materiais: Óleo sobre tela
Medidas: 75,0 X 89,7cm

publicações
Ribaterra – Poemas

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).

PVP: 4,24 €

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.

