
EDITORIAL 
Depois de passada mais uma edição da Bienal de Artes Plásticas podemos dizer que a mesma já se começa a afirmar no 
panorama artístico-cultural, não só local mas também nacional, tendo, desde 2003, percorrido um caminho ascendente em 
qualidade, em número de obras a concurso e em número de participantes. Com grande adesão de público escolar e 
pré-escolar, o registo de afluência foi de cerca de 2500 visitantes. As sugestões e críticas feitas pelos participantes e público em 
geral são contributos válidos a ter em conta em futuras edições.  
Relembramos que o Museu Municipal de Coruche continua a ter à sua disposição a exposição de longa duração, o Centro de 
Documentação Margarida Ribeiro 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 
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No mês em que se comemora o 96.º aniversário do nasci-
mento de Margarida Ribeiro, o Museu Municipal de Coru-
che não quer deixar de assinalar esta data. Margarida 
Ribeiro foi Professora do ensino primário e Investigadora. 
Viveu e leccionou no Concelho de Coruche.  
Como produto da sua investigação resultou uma das obras 
de referência do concelho, o Estudo Histórico de Coruche. 
O Museu Municipal, não querendo deixar de lhe prestar 
homenagem, adoptou o seu nome, Margarida Ribeiro, para o 
Centro de Documentação, local indicado para pesquisa, 
não só sobre a história do concelho mas também sobre 
outras temáticas (História/Arqueologia, Antropologia/
Etnografia e Museologia).  
Está ainda patente ao público uma pequena exposição 
alusiva à vida e obra de Margarida Ribeiro nas instalações 
do Museu. 

NÚCLEO  
MUSEOLÓGICO  

DE  
SÃO TORCATO 

O Museu Municipal de Coruche está a levar a cabo o projec-
to de musealização da escola primária de São Torcato, cons-
tituindo-se, assim, a Escola-Museu Salgueiro Maia, sob o 
signo da recriação de uma sala de aula do Estado Novo, 
onde se pretende retratar a memória dos tempos de escola 
de Fernando Salgueiro Maia. 
Numa primeira fase de trabalho serão efectuados contactos 
com vista à obtenção de informações  sobre o meio escolar 
da época em questão, ao mesmo tempo que serão iniciadas 
as obras de requalificação do referido edifício. 

FORMAÇÕES RPM 

O Museu Municipal de Coruche está integrado na Rede 
Portuguesa de Museus desde 2002 e, sendo uma das 
principais atribuições deste organismo organizar e apoiar 
acções de formação no âmbito da museologia e da museo-
grafia, as quais se destinam exclusivamente a profissionais 
em exercício, tem este museu participado activamente nas 
acções propostas. 
O eixo de formação RPM permite ainda aprofundar crité-
rios de qualidade e parâmetros de intervenção, ao mesmo 
tempo que assegura a formação contínua de recursos 
humanos com vista à sua actualização e valorização. 
Neste ano os técnicos do Museu Municipal de Coruche 
participaram nas formações: O museu como organização 
educativa; Conservação de bens etnográficos; Conservação e 

inventariação de fotografia; e Inventário do património cultural 
móvel. Princípios, metodologias, boas práticas.               

PROGRAMA DE APOIO A MUSEUS DA REDE  
PORTUGUESA DE MUSEUS—PROMUSEUS 

No próximo dia 19, no Museu Nacional do Teatro, será 
formalizada, mediante celebração de um contrato a ser 
assinado entre a Câmara Municipal de Coruche e o 
Instituto dos Museus e da Conservação, a concessão de 
apoios no âmbito do Programa de Apoio a Museus da 
Rede Portuguesa de Museus—PROMUSEUS. 
No que ao Museu Municipal de Coruche diz respeito 
foram aprovados os apoios solicitados, nomeadamente  
no que concerne à parceria com o Museu Nacional de 
Arqueologia (Projecto Roteiro Megalítico de Coruche), da 
Conservação e Segurança (Projecto Aquisição de aparelhos 
de monitorização) e Reservas (Projecto Aquisição de mobi-
liário e equipamento apropriado para reservas). 


