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EDITORIAL
Para o mês de Fevereiro o Museu Municipal tem como destaque a parceria com o Museu Nacional de Arqueologia no âmbito da
realização de um Roteiro Arqueológico Megalítico.
No entanto, o Sector Educativo apresenta mais uma edição da actividade “O Museu convida…” em colaboração com as escolas
Secundária e Profissional de Coruche.
Destacamos, ainda, a nossa página web www.museu-coruche.org, recentemente actualizada.
O Museu Municipal continua a ter à sua disposição 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.
Esperamos por si!
CICLO DE CONFERÊNCIAS O MUSEU CONVIDA...
Esta é uma actividade que já vai no 6.º ano consecutivo e que
se realiza com o apoio da Escola Profissional e da Escola
Secundária (mediante a assinatura de protocolo) e que consiste na apresentação de alguns oradores e de algumas temáticas
por parte dos grupos disciplinares das escolas e também por
parte do Museu Municipal de Coruche.
Para este ano lectivo estão já agendadas duas conferências, a
saber:

PARCERIA ENTRE O MUSEU MUNICIPAL DE CORUCHE
E O MUSEU NACIONAL DE ARQUEOLOGIA
Com o intuito de elaborar o Roteiro Arqueológico dos
monumentos megalíticos de Coruche, foi estabelecida –
no âmbito do Programa de Apoio a Museus da Rede
Portuguesa de Museus e no seguimento da celebração do
contrato entre a Câmara Municipal de Coruche e o Instituto dos Museus e da Conservação – uma parceria entre
o Museu Nacional de Arqueologia (MNA) e o Museu
Municipal de Coruche.

- As aplicações da cortiça; orador Eng.
Luís Gil; dia 12 de Fevereiro às 14h30
no Auditório José Labaredas (Museu
Municipal); público participante –
alunos do ensino profissional.

- A Biodiversidade; orador Prof. Doutor Jorge Paiva; dia 13 de
Fevereiro às 10h30 no Auditório Municipal (Pavilhão Desportivo); público participante – alunos do ensino secundário e
profissional.
É objectivo principal desta actividade servir de complemento
curricular.

ATELIER PEDAGÓGICO ARQUEÓLOGO POR UM DIA
A exposição temporária S. Pedro—Entre o Céu e a Terra, patente ao público no Museu Municipal de Coruche, está a ser dinamizada com o atelier pedagógico Arqueólogo por um dia, o qual
é direccionado para o público
pré-escolar e ensino básico: 1.º e
2.º ciclos.
Tendo tido início no passado
mês de Janeiro, irá prolongar-se
até Maio do corrente ano. No seu percurso é recriado um
espaço de sondagem arqueológica e é dinamizado um espaço
multimédia através da realização de jogos pedagógicos contemplados no CD-ROM A
Romanização no Concelho de
Coruche. Há ainda um tabuleiro
de dupla face onde se pode
jogar ao Moinho e ao Alquerque, o qual está na origem do
jogo das damas.
Brevemente será disponibilizado ao público um folheto educativo que incluirá peddypaper
Escola Básica do 1.º ciclo do
pedagógico por esta mesma
Rebocho
exposição.

Escola Básica do 2.º e 3.º ciclos Dr. Armando
Lizardo—Coruche

O projecto em questão tem por base o estudo e fichagem
de uma colecção de materiais oriunda do concelho de
Coruche, a qual resultou das escavações realizadas pelo
Dr. Manuel Heleno (então director do MNA), na década
de 30 do século XX, e os respectivos espólios conservados
no MNA.
Este Roteiro incluirá percursos diversos, direccionados a
diferentes públicos-alvo, e será acompanhado, no terreno, da respectiva sinalética de encaminhamento e de
informação.

VIAJAR NOUTROS TEMPOS...

A partir de hoje, dia
6 de Fevereiro, a
cafetaria do Museu
Municipal é palco de
uma nova mostra
fotográfica proveniente do Fundo
Fotocine, desta vez
subordinada ao
tema Carnaval.

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

Página web

www.museu-coruche.org

