Museu de Santa Maria de Lamas
SOBRE
O Museu de Santa Maria de Lamas foi fundado na década de 1950 por Henrique Amorim, um grande apreciador de
arte que doou o imenso espólio reunido ao longo da sua vida à Casa do Povo de Santa Maria de Lamas.
As colecções, muito variadas, distribuem-se ao longo de 16 salas de um edifício que também foi doado pelo fundador
do Museu. A colecção de arte sacra merece particular referência pela sua dimensão e também pela qualidade e
variedade tipológica das peças, sendo possível identificar sub-colecções de talha dourada, de pintura, de mobiliário
litúrgico, em que se destaca um número excepcional de oratórios, e de imaginária, com um acervo diversificado
onde pontuam desde obras de oficinas de santeiros a uma produção de carácter erudito.
O Museu possui ainda colecções de etnografia, cerâmica, mobiliário civil, armas, “iconografia do fundador” e uma
curiosa colecção de objectos artísticos e populares em cortiça que deu origem ao outro nome pelo qual também é
conhecido - “Museu da Cortiça”.
Nos últimos anos, o Museu tem vindo a renovar a sua relação com o público permitindo um acesso contextualizado
às peças e colecções, e abrindo-se a novas explorações e pesquisas com um vasto programa de eventos e
actividades que atraem cada vez mais visitantes.
Contactos
Parque de Santa Maria de Lamas, Apartado 22 4536-904 Santa Maria de Lamas
+351 22 744 22 87
Telefone:
+351 22 745 49 93
Fax:
E-mail:

geral@museudelamas.pt

Website:

http://www.museudelamas.pt

Caraterísticas e Serviços
Lojas
Visitas Guiadas

Horários
De Outubro a Abril: 9:30h–12:30h / 14h– 17h; De Maio a Setembro: 9:30h–12:30h / 14h–17:30h. Encerrado: 1 de
Janeiro, Domingo de Páscoa, 1 de Maio, 1 de Novembro, 24,25, 26 e 31 de Dezembro.
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