
EDITORIAL 
Ano novo, vida nova! E o Museu Municipal de Coruche aí está com algumas novidades. 
Janeiro vai ser o mês em que vão ter início os ateliers pedagógicos Arqueólogo por um dia e Vamos construir um mosaico… mas 
também uma nova mostra fotográfica proveniente do Fundo Fotocine está patente ao público na cafetaria do Museu Municipal, 
desta vez subordinada ao tema Cheias. 
Janeiro será também um mês para agilizar competências, planear e reflectir sobre todos os projectos a que nos propomos 
realizar durante o ano de 2008. 
O Museu Municipal continua a ter à sua disposição, caro visitante, as exposições de longa duração e temporária, o Centro de 
Documentação com uma exposição alusiva à vida e obra de Margarida Ribeiro e, claro está, o bom acolhimento. 

Contactos/marcação de visitas    

Tel.: 243 610 820/22 

E-mail: educacao.mmc@mail.telepac.pt 

VISITE-NOS! 
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NATAL É NO MUSEU MUNICIPAL! 
DE 17 A 20 DE DEZEMBRO  

Na semana de 17 a 20 de Dezembro de 2007 decorreu no 
Museu Municipal de Coruche a iniciativa Natal é no Museu 
Municipal, que englobou várias actividades, tais como Jogo 
de pistas A Minerva como companhia, Gincana, Quiz do 
Natal, Conto de Natal e actividades de expressão plástica.  

Esta iniciativa teve 12 participan-
tes com idades entre os 8 e os 10 
anos, os quais a brincar foram 
aprendendo e puderam usufruir 
do espaço do Museu como um 
local apelativo para ocupar o 
tempo de férias. 

ATELIERS PEDAGÓGICOS 

Atelier Vamos construir um mosaico… - pretende-se com 
este atelier dinamizar a temática da romanização com base 
na exposição de longa duração O Homem e o trabalho—a 
magia da mão e que se destina aos 2.º e 3.º ciclos do ensino 
básico.  
Realizado pelo terceiro ano consecutivo, este atelier tem 
como objectivo a construção de um mosaico individual 
partindo da visita ao espaço expositivo A Mão e o Mundo—
o Império. 
 
Atelier Arqueólogo por um dia - destinado ao ensino pré-
-escolar e básico (1.º ciclo), pretende-se com este atelier 
dinamizar a exposição temporária S. Pedro—Entre o Céu e a 
Terra e sensibilizar para a prática da arqueologia, ciência 
que estuda e interpreta os testemunhos materiais das socie-
dades do passado e que, ao mesmo tempo, reconstitui a 
evolução do espaço, as suas mudanças ao longo do tempo, 
a sua organização e a vida quotidiana. 
Assim, abordar-se-á, neste atelier, a arqueologia na pers-
pectiva do trabalho de campo, do trabalho de gabinete e do 
estudo/construção da história local. 

EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA 
S. PEDRO—ENTRE O CÉU E A TERRA 

No dia 14 de Dezembro de 2007 inaugurou, no Museu Muni-
cipal, uma nova exposição temporária, a qual torna públicos 
os resultados da intervenção arqueológica de emergência 
realizada em 2001, na vila de Coruche, junto à igreja de S. 
Pedro, e que contou com muitos visitantes.  

Esta exposição estará patente ao público até Junho de 
2009. 

Deste modo, e tendo como ponto de partida a visita à 
exposição, dar-se-á a conhecer um pouco mais da história 
de Coruche entre o século I a.C. e o séc. XVI.  


