
EDITORIAL 
Uma nova exposição paira num horizonte não muito longínquo… S. Pedro—Entre o céu e a terra será a nova exposição 
temporária, a inaugurar no decorrer deste terceiro trimestre de 2007. 
Mas outras novidades vos apresentamos. Pela primeira vez, e para uma semana de férias diferente, o Sector Educativo 
desenvolveu um conjunto de actividades destinadas a crianças entre os 8 e os 10 anos no espaço do Museu Municipal. Ficam 
as fotos de vários momentos bem passados… 
Além destas novidades continuamos a ter à sua disposição a exposição de longa duração, o Centro de Documentação com a 
exposição alusiva a Margarida Ribeiro enquanto professora e investigadora, e a mostra fotográfica Viajar noutros tempos... 
Faça-nos uma visita, o Museu Municipal de Coruche espera por si! 

Contactos/marcação de visitas    

Tel.: 243 610 822 

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

VISITE-NOS! 
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www.museu-coruche.org 
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Exposição temporária S. Pedro—Entre o céu e a terra 

Continuam os trabalhos de preparação da próxima exposição temporária do Museu 

Municipal de Coruche. A exposição, intitulada S. Pedro—entre o céu e a terra, contará 

a história do espaço intervencionado em 2001, junto à igreja de S. Pedro, no centro 

histórico da vila de Coruche, mostrando ao público material diverso proveniente 

dos trabalhos arqueológicos aí desenvolvidos. Este vasto espólio, constituído por 

material cerâmico, osteológico e metais, tem vindo a ser alvo de limpeza, conserva-

ção, restauro e estudo para que desta forma possa ser devidamente compreendido e 

apreciado pelo público.  

Verão no museu 
De 26 a 29 de Junho 

Na semana de 26 a 29 de Junho decorreu no Museu Municipal de Coruche 

a iniciativa “Verão no Museu”, que englobou várias actividades, tais como 

Peddypaper pelo Museu, Jogos Tradicionais, Peddypaper pela Vila de 

Coruche e actividades de expressão plástica (pintura de t-shirts, moldagem 

do barro, pintura, etc.). 

Esta iniciativa teve 12 participantes 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. 
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