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EDITORIAL
Este mês destacamos, novamente, a já célebre exposição “Forcados Amadores de Coruche” com um texto sobre a mesma, da
autoria do Prof. Doutor Vasco Gil Mantas, e também o DVD “Grupo de Forcados Amadores de Coruche”, já disponível na
nossa loja.
No entanto, outras novidades se avizinham: vamos dar início ao novo ciclo de conferências “O Museu convida…”, a
cafetaria do Museu vai ser palco de uma nova exposição de fotografias provenientes do Fundo Fotocine, iremos assinalar o
Dia Internacional dos Monumentos e Sítios (18 de Abril) e, em anexo, está já disponível o Regulamento e Ficha de Inscrição
para a 3.ª edição da Bienal de Coruche—Artes Plásticas.
Além destas novidades continuamos a ter à sua disposição as exposições, o Centro de Documentação e o bom acolhimento.
EXPOSIÇÃO FORCADOS AMADORES DE CORUCHE
Toiros e toiradas são elementos fortes da vida ribatejana, traço de união
entre gerações e classes sociais tanto como traço identitário incontornável
de um Portugal que se deseja transmitir ao futuro. Nas toiradas à portuguesa a pega executada pelos forcados no final da lide a cavalo não é, de
forma alguma, um momento secundário, sendo aguardada com enorme
expectativa pelo público.
A história dos moços de forcado, história da vitória do Homem sobre o
Animal, que se exige nobre para que o confronto tenha sentido, perpassa
nos objectos e fotografias que constituem o acervo presente na Exposição
Forcados Amadores de Coruche, patente no Museu Municipal de Coruche até
ao próximo dia 28 de Maio.
O Grupo de Forcados Amadores de Coruche, fundado em 1971, conta
com numerosos triunfos, de que se mostram alguns testemunhos mais
significativos na exposição, assim como, através das imagens do vídeo em
exibição, é possível compreender a grande força que une os forcados, a
sua generosidade na entrega à luta com o toiro, o seu companheirismo e a
religiosidade que sempre acompanha os que defrontam o perigo. A exposição constitui uma merecida homenagem aos que, divulgando no país e
no estrangeiro a arte de pegar toiros, elevam o nome de Coruche e das
suas gentes.
Prof. Doutor Vasco Gil Mantas

Este DVD inclui um documentário (já apresentado em vários festivais internacionais), bem
como uma visita virtual à exposição temporária
“Forcados Amadores de Coruche”.
Encontra-se ao dispor do público na loja do
Museu Municipal.

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO MARGARIDA RIBEIRO
Encontram-se a decorrer as seguintes tarefas:
- Inventariação no In-arte plus das espécies bibliográficas existentes;
- Sistematização do arquivo de documentos em formato digital;
- Recolha digital de elementos de Tauromaquia e do Grupo Desportivo O
Coruchense.
Além do Fundo local, o Centro de Documentação possui também bibliografia
com as seguintes temáticas:
- Arqueologia/História;
- Antropologia/Etnografia;
- Museologia.
FUNDO FOTOCINE
Patente ao público na cafetaria
do Museu Municipal

Está em pré-inventário o espólio proveniente do Fundo Fotocine, o qual
consiste em 200 mil negativos, máquinas fotográficas antigas e outro material
utilizado em estúdio.

18 de Abril
CICLO DE CONFERÊNCIAS
“O MUSEU CONVIDA COM O APOIO DA ESCOLA
SECUNDÁRIA DE CORUCHE”
Vai realizar-se neste mês de Abril, e pelo quinto ano
consecutivo, sob protocolo que assinámos com a Escola
Secundária de Coruche, o ciclo de conferências “O
Museu convida…” direccionado para os alunos do
ensino secundário.
Tendo como objectivo servir de complemento curricular
e partindo de sugestões, ao nível dos oradores e das
temáticas a tratar, temos agendada para o mês de Abril a
conferência “A Romanização no Concelho de Coruche”,
cujo orador será o Prof. Doutor Vasco Gil Mantas
(Universidade de Coimbra).

Dia Internacional dos Monumentos e Sítios
O Museu Municipal de Coruche, através de marcação
prévia, vai promover visitas guiadas gratuitas às exposições de longa duração e temporária para a população em
geral que queira assinalar este dia connosco.
Dos monumentos existentes no nosso concelho destacamos
a Igreja de Nossa Senhora do Castelo e o Complexo Megalítico, lugares de referência a visitar.

Complexo Megalítico

Igreja Nossa Senhora do Castelo

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