
EDITORIAL 

O mês de Maio tem para lhe oferecer uma série de actividades. Já este fim-de-semana, de 8 a 10 de Maio, 

integrado no evento Sabores do Toiro Bravo, sugerimos-lhe uma mostra de fotografias de Carlos Brito, na Praça 

de Toiros de Coruche. 

A 16 de Maio, no âmbito da Comemoração  da 5.ª edição da Noite dos Museus, festejada por toda a Europa, o 

Museu de Coruche apresenta um Sarau Cultural, em parceria com a EB 2,3 Dr. Armando Lizardo. 

A 18 de Maio, no Dia Internacional dos Museus, proporcionamos-lhe visitas guiadas à exposição de longa duração 

e às exposições temporárias. 

Nos dias 29, 30 e 31 de Maio tem lugar, na FICOR, para os mais novos, Uma Aventura no Montado de Sobro… 

Aprender a Reutilizar é a actividade que, até Junho, oferece aos mais pequenos a possibilidade de participarem 

num atelier de fantoches.  

Já em preparação, a IV Bienal de Coruche disponibiliza, on-line, o Regulamento e Ficha de Inscrição. 

Várias sugestões para estar connosco. Venha até Coruche. Visite-nos! 
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No âmbito das comemorações da Noite dos Museus, o Museu Municipal 

de Coruche irá apresentar, em parceria com a EB 2,3 Dr. Armando Lizar-

do, no dia 16 de Maio, a partir das 21h, um Sarau Cultural intitulado Do 

Passado ao Presente. 

Este evento, com entrada livre, destina-se ao público em geral e realizar-

se-á no Pátio do Museu. 

Sugere-se ao público uma viagem no tempo, abordando diversos momen-

tos que marcaram a nossa História, acompanhada pelo grupo musical 

Segréis de D. Dinis. 

A realização desta actividade permitirá o envolvimento e a aproximação 

das várias entidades locais e da comunidade educativa, de forma a valori-

zar o nosso património histórico-cultural. 

14H 30M e 17h 30m: O Homem e o Trabalho – A Magia da Mão  

15h 30m e 18h 30m: São Pedro — Entre o Céu e a Terra 

16h 30m e 19h 30m: António Ribeiro Telles. 25 Anos de Alternativa  

Grupo musical Segréis de D. Dinis 

DIA INTERNACIONAL DOS MUSEUS — 18 DE MAIO 

Para assinalar o dia 18 de Maio, o Museu Municipal de Coruche proporciona a todo o público interessado visitas 

guiadas, gratuitas, a três exposições, nos horários indicados. Deverá, para tal, dirigir-se à recepção do museu. 



Contactos: 

Morada: Rua Júlio Maria de Sousa, 2100-192 Coruche 

Tel.: 243 610 820  Fax: 243 610 821 

E-mail: museu.municipal@cm-coruche.pt 

Página Web: www.museu-coruche.org 

Informações do Serviço Educativo: 

Horário: 9h-13h/14h30m-17h30m 

Marcação de visitas: 

Tel.: 243 610 822  Fax: 243 610 821 

E-mail: educacao.mmc@cm-coruche.pt 

NEWSLETTER                   MUSEU MUNICIPAL DE CORUCHE 

Nos dias 8 a 10 de Maio o Museu Municipal apresenta, integrada no evento 

Sabores do Toiro Bravo, uma mostra de fotografias de Carlos Brito. Desta 

vez expomos duas corridas na praça de toiros de Coruche no ano de 1972. 

Através da selecção de imagens, conjugada com as anotações do fotógrafo, 

apresentamos uma síntese do seu trabalho, sendo que é objectivo do Museu 

continuar a divulgar este espólio nos Sabores do Toiro Bravo, mantendo 

duas linhas orientadoras – apresentar apenas fotografias referentes a um 

mesmo ano e sempre na praça de toiros de Coruche.  

FOTOGRAFIAS DE CARLOS BRITO 

 

FICOR — UMA AVENTURA NO MONTADO DE SOBRO  

Nos dias 29, 30 e 31 de Maio o Museu Municipal de Coruche vai estar presente na Feira Internacional da Cortiça 

(FICOR) com o stand: Uma Aventura no Montado de Sobro. 

É um espaço destinado aos visitantes mais novos onde, de forma pedagógica, se pretende abordar a fauna, a flora 

e o percurso que a cortiça faz, desde o montado até ao produto final. 

Na companhia de duas mascotes, apela-se à criatividade dos participantes, que poderão participar do concurso 

Dois Nomes para as Nossas Mascotes. 

APRENDER A REUTILIZAR  

IV BIENAL DE CORUCHE — ARTES PLÁSTICAS 

Até Junho o Museu oferece aos mais pequenos a possibilidade de participarem no atelier de fantoches Aprender a 

Reutilizar. Esta actividade, dinamizada pela professora Maria de Jesus Caeiro, tem como principal objectivo sen-

sibilizar os mais novos para a reciclagem. Pretende-se reutilizar os materiais do quotidiano dando-lhes um carác-

ter útil e lúdico. 

O atelier tem como suporte uma história infantil que virá a ser dramatizada, por intermédio de fantoches, na apre-

sentação pública a realizar em Junho, no Pátio do Museu, com a participação dos pais e comunidade em geral. 

Brinde do Grupo de Forcados Ama-
dores de Coruche ao Dr. Fernando 
Andrade Salgueiro /  16.08.1972 

Com a intenção de promover as artes plásticas vai ter lugar, de 2 a 18 de Outubro, a 

IV Bienal de Coruche, cujo espírito se enquadra na nova expressão contemporânea. 

Encontram-se disponíveis o regulamento e a ficha de inscrição no sítio da Câmara 

Municipal de Coruche, em www.cm-coruche.pt. 

As obras a selecção devem ser entregues entre os dias 20 de Agosto e 2 de Setembro, 

no Museu Municipal. Para mais informações contacte-nos. 


