
     

Encerramento  temporário  do  Museu  Municipal  de  Coruche  no  âmbito  da
execução  da  empreitada  de  implementação  de  medidas  para  a  eficiência
energética do edifício
 
Francisco Silvestre de Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Coruche, torna público que
no  âmbito  da  execução  da  empreitada  de  implementação  de  medidas  para  a  eficiência
energética no Museu Municipal de Coruche o mesmo encerrará temporariamente ao público a
partir do próximo dia 1 de fevereiro de 2022, inclusive, prevendo-se a reabertura no primeiro
trimestre  de 2023. A  empreitada  da Eficiência  Energética  no Museu  Municipal,  no  total  de
417.327,73€ mais IVA à taxa legal em vigor, é cofinanciada pelo Alentejo 2020, Portugal 2020
e União Europeia, através do FEDER.
 
Durante o período referido os serviços técnicos do Museu Municipal vão funcionar  no antigo
edifício dos CTT, sendo o serviço de receção assegurado no Núcleo Tauromáquico.

O Município mantém a sua oferta expositiva nos Núcleos temáticos, nos horários seguintes:

Núcleo Tauromáquico de Coruche: Rua Júlio Maria de Sousa  (antigo edifício dos CTT)
Aberto de terça-feira a sábado. Encerra aos domingos, segundas-feiras e feriados, exceto nos
de 15 e 17 de agosto (feriado municipal).
    • Horário de inverno: 09h30/13h00 e 14h30/17h00
    • Horário de verão: 10h30/13h00 e 14h30/18h00
 
Núcleo  Rural  de  Coruche  –  Centro  de  artes,  ofícios  e  saberes  tradicionais: Rua  dos
Bombeiros Municipais (Coruche)
Aberto de terça a sexta-feira. 
    • Horário de inverno: 14h30/17h00 
    • Horário de verão: 14h30/18h00 
Aberto ao sábado e domingo (exceto no último domingo do mês).
    • Horário de inverno: 09h30/13h00 e 14h30/17h00
    • Horário de verão: 10h30/13h00 e 14h30/18h00
Encerra às segundas-feiras, feriados (exceto nos de 15 e 17 de agosto) e no último domingo de
cada mês.

Escola-Museu Salgueiro Maia: Rua da Escola, 2100-054 São Torcato
Aberto no último domingo da cada mês (exceto feriados).
    • Horário de inverno: 09h30/13h00 e 14h30/17h00
    • Horário de verão: 10h30/13h00 e 14h30/18h00                                              

Para qualquer  marcação ou esclarecimento  podem ainda contactar  o Museu Municipal  por
email ou telefone, e acompanhar-nos em www.museu-coruche.org e na página do facebook.

A todos se agradece a habitual compreensão e colaboração. 

O Presidente da Câmara,

(Francisco Silvestre de Oliveira)
Coruche, 26 de janeiro de 2022


