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EDITORIAL
O mês de Março traz consigo o sabor da Primavera e a interrupção lectiva das férias da Páscoa e, como tal, o Museu Municipal
quer possibilitar mais um programa de tempos livres para crianças com idades entre os 8 e os 10 anos.
Por outro lado, à semelhança do que já havia sido feito para o Centro Histórico da Vila de Coruche, foi elaborada a Ficha de
Conjunto de Vila Nova da Erra, da responsabilidade do Centro de Arqueologia de Almada, documento que permite caracterizar
o núcleo urbano antigo.
Na cafetaria do Museu Municipal continua a mostra fotográfica proveniente do Fundo Fotocine subordinada ao tema do
Carnaval. À sua espera está ainda a exposição de longa duração e a exposição temporária S. Pedro entre o Céu e a Terra.
Faça-nos uma visita, o Museu Municipal de Coruche espera por si!

FICHA DE CONJUNTO DE VILA NOVA DA ERRA
O património arquitectónico constitui um elemento identitário na construção da memória colectiva. Nesse sentido, para além
da sua vertente monumental, importa conhecer e preservar a arquitectura urbana vernacular no seu conjunto, enquanto
expressão da origem e evolução dos núcleos populacionais. Deste modo, foi elaborada a presente Ficha de Conjunto do Centro Histórico de Vila Nova da Erra, da responsabilidade do Centro
de Arqueologia de Almada (CAA).
Esta ficha de conjunto tem como
objectivo a caracterização do
núcleo urbano antigo através da
identificação e descrição dos imóveis e do espaço público. A sua
elaboração teve por base o levantamento de campo realizado entre
Agosto de 2006 e Maio de 2007.

Mapa de enquadramento de
Vila Nova da Erra

Casa térrea com cunhal—foto do
CAA

CICLO DE CONFERÊNCIAS O MUSEU CONVIDA...

ACTIVIDADE
TRADIÇÕES E BRINCADEIRAS

No passado mês de Fevereiro realizou-se mais um ciclo de
conferências O Museu convida… que teve como público
alvo os alunos das escolas Secundária e Profissional de
Coruche, uma plateia interessada e atenta.

A Escola Profissional, em colaboração com o Museu Municipal, desenvolveu, no espaço do mesmo, no dia 12 de
Fevereiro, um atelier de cortiça integrado no Projecto Tradições e brincadeiras desenvolvido pelos alunos Bruna Nunes e
Luís Vilelas.
Esta actividade esteve integrada na Semana Cultural
organizada pela Escola Profissional e contou também com a
colaboração de um artesão local, natural da Azerveira, o Sr.
Dinis, o qual mostrou às crianças que frequentam o ATL do
Lar de São José como se pode trabalhar a cortiça.

As conferências realizadas, foram as seguintes:
- As aplicações da
cortiça: orador Eng.
Luís Gil, realizada no
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, realizada
no dia 13 de Fevereiro
às 10h30 no Auditório
Municipal
(Pavilhão
Desportivo);
público
participante – alunos
do ensino secundário e
profissional.

Entre os dias 25 e 28 de
Março irão desenvolver-se, no espaço do Museu
Municipal, várias actividades lúdico-pedagógicas
para crianças dos 8 aos 10
anos de idade.

Inscreve-te
E participa

A equipa do Museu MUNICIPAL espera por ti!

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