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EDITORIAL
No seguimento da abertura ao público da exposição António Ribeiro Telles. 25 Anos de Alternativa, o Museu Municipal de
Coruche tem agora para lhe oferecer mais uma razão para nos visitar. Todos os sábados, no horário normal de funcionamento
do Museu, ou mediante contacto antecipado com a recepção do mesmo, poderá usufruir desta exposição comemorativa dos 25
anos de alternativa, num percurso biográfico enriquecido com apontamentos relacionados com a sua história de vida.
Na área da investigação destacamos este mês o estudo referente à elaboração de uma Carta de Potencial Arqueológico para o
Vale do Sorraia, um importante instrumento de trabalho na área da gestão do território.
Na cafetaria do Museu poderá usufruir do estar às “Varandas”, mais uma mostra fotográfica do Fundo Fotocine.
Visite-nos. Esperamos por si!
MODELO DE OCUPAÇÃO DO VALE DO SORRAIA –
CARTA DE POTENCIAL ARQUEOLÓGICO

EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA
ANTÓNIO RIBEIRO TELLES. 25 ANOS DE ALTERNATIVA

Decorrente dos trabalhos realizados no âmbito da 1.ª fase da
Carta Arqueológica do Concelho de Coruche, iniciou-se a elaboração de uma Carta de Potencial Arqueológico para o Vale
do Sorraia, a realizar com base no desenvolvimento e análise
de um Modelo de Ocupação para o mesmo, criando assim uma
ferramenta importante, a integrar o PDM, para a gestão preventiva do território e de sítios arqueológicos.
Esta ferramenta pode actuar
como referência na programação
de sondagens e acções de carácter preventivo ao indicar zonas
de elevada probabilidade de
ocupação em tempos passados.
Sendo a paisagem fruto da
intervenção continuada do
Homem, e tendo como base de
trabalho sítios já conhecidos com inegável interesse patrimonial,
pretende-se definir a correlação entre estações identificadas e
aspectos de paisagem, favorecendo a localização de novos sítios
através também de tecnologia de detecção remota.

António Ribeiro Telles. 25 anos de
alternativa é, desde o passado dia
8 de Agosto, a exposição patente
ao público no antigo edifício dos
CTT, em Coruche. A sua estrutura, ainda que biográfica, não é
absolutamente rígida, porquanto surgem outros apontamentos relacionados com a sua história de vida.
Os troféus escolhidos destacam-se do fio condutor expositivo, assim como a relação e o
treino com os cavalos. Aqui foi
considerado importante mostrar ao público o conjunto de
objectos que apetrecham o
cavalo para as cortesias.
As casacas também mereceram
destaque especial. Se, por um
lado, se associa sempre e primeiramente o cavalo e a casaca ao cavaleiro, por outro, as
casacas aqui expostas fazem a ponte com o lado emotivo da vida de António.
Por último, dois espaços
que pretendem fazer com
que o visitante volte à
exposição uma vez e outra
ou, na gíria tauromáquica,
que dê “duas voltas, duas
voltas”: um espaço para
visualização de imagens de
corridas e outra para consulta das réplicas de Casaca de alternativa da família
álbuns fotográficos e do Ribeiro Telles
álbum de cartazes.
Por outro lado, o jornal da exposição acrescenta, na
primeira pessoa (através de excertos de duas entrevistas realizadas em Abril de 2008), informação aos
conteúdos da exposição.

MOSTRA FOTOGRÁFICA
VIAJAR NOUTROS TEMPOS...

Está patente ao público, na cafetaria do Museu Municipal, a mostra fotográfica proveniente do Fundo Fotocine, subordinada ao
tema Varandas (1959).
Varandas que ainda hoje se destacam na decoração das fachadas do
Centro Histórico e cujos ferros — forjados e/ou fundidos — podem
ser apreciados por quem percorrer o núcleo urbano antigo de Coruche.
CORTEJO ETNOGRÁFICO E DO TRABALHO—17 DE AGOSTO
No passado dia 17 de
Agosto o Museu Municipal
de Coruche participou da
temática do Cortejo Etnográfico e do Trabalho: a
Década de 40, através da
representação do interior
de uma sala de aula desse
período.
A participação neste evento centrou-se, sobretudo, na divulgação do
que vai ser o futuro núcleo museológico Escola-Museu Salgueiro
Maia, em São Torcato, encontrando-se este em fase de preparação.

Este mês o Museu Municipal de Coruche vai ser palco
de um workshop de fotografia digital, sob a orientação
de Carlos Amaral (ver programa específico no M.M.C.).

VISITE-NOS!
Contactos/marcação de visitas
Tel.: 243 610 820/22
E-mail: educacao.mmc@mail.telepac.pt
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