
EDITORIAL 
O mês de Agosto traz-nos o sabor agradável das férias, mas é também um mês de preparação para as actividades que nos 
propusemos realizar até ao final do ano de 2007. Referimo-nos, nomeadamente, à preparação da nova exposição temporária 
“S. Pedro—entre o céu e a terra” e à preparação do Programa Educativo para o ano lectivo 2007/08. 
O Museu Municipal de Coruche continua 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! 

Página web 

www.museu-coruche.org 
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A partir do próximo dia 14 de 
Agosto a Cafetaria do Museu 
Municipal vai ter patente ao 
público uma nova mostra 
fotográfica proveniente do 
Fundo Fotocine, desta vez 
subordinada ao tema Largadas 

de toiros. 

Espólio documental  

Maria Isabel Vieira Pereira  

O Museu Municipal incorpo-
rou recentemente um vasto 
espólio documental doado por 
Maria Isabel Vieira Pereira, 
Educadora de Infância do 
Centro Hellen Keller. Neste 
espólio podemos encontrar 
vários diplomas e certificados, 
fotografias que testemunham 
distintos momentos da sua 
vida profissional, assim como 
inúmeros artigos publicados 
em diversas revistas e jornais.  

 

Projecto de Inventário do Património 
Tauromáquico de Coruche 

 
 
Continuamos com a investigação em torno 
do Projecto de Inventário do Património Tauro-

máquico de Coruche. Desta vez escrevemos 
para solicitar o seu apoio. Se tem estórias 
para contar, objectos para doar ou simples-
mente se se interessa pelo tema passe pelo 
Museu e venha conhecer e colaborar neste 
projecto. 

No próximo dia 15 de Agosto, às 21h30m, o Museu Municipal, em colaboração 
com o Rancho Folclórico Regional do Sorraia, vai apresentar, publicamente e 
devidamente contextualizados em quadros etnográficos, os trajos regionais do 
Concelho de Coruche efectuados no Atelier Costurar em tempos de outrora, 
orientado pela D. Joaquina Mendanha no Museu Municipal de Coruche. 

Este evento está integrado no Festival de 

Folclore António Neves, o qual já tem 
presença habitual nas Festas de Coru-
che, a decorrer entre os dias 14 e 18 de 
Agosto. 

Mostra de trajos etnográficos 

Escola Freinet 
Novembro de 1962 

Neste período de festa e convívio, cujo apogeu está 
nas Festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo, o 
Museu Municipal contribui com este documento que 
ajuda a melhor conhecer e compreender a tradição 
tauromáquica do nosso concelho. 

Finalmente, depois de 
uma longa espera, de 
todo alheia à nossa 
vontade, disponibiliza-
mos para venda o DVD 
interactivo Grupo de 
Forcados Amadores de 

Coruche.  

DVD interactivo já 
disponível na loja 

do Museu! 

Depois de devidamente acondicionado, este espólio documental 
encontra-se em processo de inventariação, findo o qual estará 
disponível para consulta, por indicação da doadora.  


