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MUSEU MUNICIPAL DE CORUCHE

EDITORIAL
Avançamos, este mês, para a formalização, ao nível de solicitação de apoios comunitários, de um
grande projecto denominado “Carta do Património do Concelho de Coruche”. Constitui-se como
um projecto estruturante do Museu para 2005/2006. Este mês, ainda, voltámos a implementar a
nossa exposição itinerante “Vagas Leves, Rostos do Rio”, deste vez na freguesia do Couço. Temos,
por outro lado, deﬁnido o cronograma das conferências da actividade “O Museu Convida... com o
apoio da Escola Secundária”. E temos, claro, as exposições. O bom acolhimento. Um espaço agradável. Visite-nos. Esperamos por si.

CARTA DO PATRIMÓNIO DO CONCELHO
DE CORUCHE
De natureza multidisciplinar, abarcando o património construído, o
património etnográfico (tauromáquico e agrícola) e o património arqueológico, o objectivo desta carta, para além da inventariação, passa pela divulgação
utilizando as novas tecnologias de informação (página web, DVD e quiosques
multimédia). Pretende, por outro lado, criar condições para a criação de duas
extensões museológicas - uma extensão agrícola (entendida enquanto reserva visitável) e uma extensão tauromáquica.
Os trabalhos deverão decorrer entre 2005 e 2006, tendo sido apresentada,
este mês, candidatura ao Programa Operacional da Cultura, medida 2.2 Acção
1 - Inventário e digitalização do património cultural móvel e imóvel e sua
divulgação.

O MUSEU CONVIDA... COM O APOIO DA ESCOLA SECUNDÁRIA
Pelo terceiro ano consecutivo, vai o Museu Municipal, em colaboração
com a Escola Secundária de Coruche, levar a cabo um ciclo de conferências a decorrer durante o 2.º e 3.º períodos. Realizadas foram já duas
conferências, direccionadas para o 12.º ano: uma pelo Prof. Doutor José
de Oliveira Barata (Universidade de Coimbra), sobre Teatro; e outra, pela
Prof.ª Doutora Manuela Parreira (Universidade Nova de Lisboa), sobre a
Heteronímia em Fernando Pessoa.
Em Abril, decorrerão mais duas conferências: uma do Dr. Moita Flores, no
dia 14 de Abril, sobre Violência na Escola, Violência na Sociedade; e outra
pelo Prof. Doutor José Manuel Pureza, no dia 19 de Abril, sobre Direito ao
Desenvolvimento, Direitos Humanos e Cidadania.

O HOMEM E O TRABALHO - A MAGIA DA MÃO
Exposição de longa duração

SENTIR A PELE

EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA
DE VIRGÍLIO FERREIRA

Horário: 09.00-13.00 horas
14.30-17.30 horas

PARTICIPA
Informações em

museu.municipal@cm-coruche.pt

VISITE-NOS

VISITE
Informações: SERVIÇO EDUCATIVO - Telefone: 243 610 823
Correio electrónico: museu.municipal@cm-coruche.pt

