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EDITORIAL
Com o mês de Junho chega o Verão e com ele a alegria e a animação! E é neste sentido que este ano o Museu Municipal vai
desenvolver uma nova iniciativa - colorir o Verão das crianças com várias actividades ao longo de uma semana.
Destacamos também para este mês duas novas exposições para a cafetaria do Museu: exposição de pintura “Sentir Coruche”,
de M.ª Hortense Rosado Gonçalves, e mais uma exposição proveniente do Fundo Fotocine.
Neste mês inicia-se, também, o levantamento do Centro Histórico de Vila Nova da Erra pelo Centro de Arqueologia de
Almada e, no horizonte, encontra-se já uma nova exposição temporária.
Faça-nos uma visita, o Museu Municipal de Coruche espera por si!
De 26 a 29 de Junho
irão desenvolver-se,
no Museu Municipal,
várias actividades
para crianças dos 8
aos 10 anos.
As inscrições estão
abertas e todos os
interessados poderão
fazê-lo na recepção
do Museu.
Vem e
participa!
Dá Animação ao
teu Verão!!

Inaugurou no passado dia 2 a exposição “Sentir Coruche”,
com pinturas a óleo da artista coruchense M.ª Hortense
Rosado Gonçalves, a qual vai ficar patente ao público até
ao próximo dia 17.

Decorreu no passado dia 19 de Maio, no Museu Municipal, a Noite dos
Museus.
As actividades desenvolvidas consistiram na representação do espectáculo
“Nu Meio”, destinado ao público em geral, e na actividade “O museu em
pijama”, dirigido ao público mais jovem com idades entre os 10 e os 12 anos,
o qual, trajando camisa de noite, pôde desfrutar de uma visita guiada às
exposições à luz das velas, da observação dos astros por telescópio sob orientação do Prof. Jacinto Castanho e, ainda, passar uma noite, bem dormida, no
Museu! Houve também ceia e pequeno-almoço, servidos pela Quintinha.

Espectáculo “Nu Meio”

O Museu em pijama

Ficha de Conjunto do Centro Histórico de Vila Nova da Erra
O património arquitectónico constitui um elemento identitário na construção da
memória colectiva. Nesse sentido, para além da sua vertente monumental, importa
conhecer e preservar a arquitectura urbana vernacular no seu conjunto, enquanto
expressão da origem e evolução dos núcleos populacionais. Deste modo, depois de
ter sido efectuado o levantamento do Centro Histórico da Vila de Coruche e ter sido
elaborada a respectiva Ficha de Conjunto, da responsabilidade do Centro de Arqueologia de Almada, está neste momento a iniciar-se o levantamento do Centro Histórico
de Vila Nova da Erra.
Esta ficha de conjunto tem como objectivo a caracterização do núcleo urbano antigo
através da identificação e descrição dos imóveis e do espaço público.

VISITE-NOS!
Contactos/marcação de visitas
Tel.: 243 610 822
E-mail: educacao.mmc@mail.telepac.pt
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www.museu-coruche.org

