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MUSEU MUNICIPAL DE CORUCHE

EDITORIAL
Este mês temos três grandes iniciativas. A Noite dos Museus. A abertura ao público do Centro de 
Documentação Margarida Ribeiro.  E a apresentação pública da página web do Museu. Os dois  
últimos inseridos nas comemorações do dia Internacional dos Museus. Três motivos mais do que 
sufi cientes para nos visitar. O Museu espera por si.

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

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

VISITE

VISITE-NOS

A NOITE DOS MUSEUS

Numa iniciativa do Ministério françês da Cultura e da Comunicação e da Direcção dos Museus de 
França, vai realizar-se a 14 de Maio uma actividade que pretende abrir os Museus em período nocturno, 
com a realização de eventos subordinados ao tema “Luz(es) na noite”. Mais de 1000 museus de toda a 
Europa estarão envolvidos.
O Museu de Coruche preparou para essa noite, entre as 21.00 horas e a 01.00 hora o seguinte 
programa:

21.00 h - Início da actividade
- Visita guiada à exposição permanente feita à luz de lanternas. Inclui surpresas ao longo  do percurso
- Esplanada no pátio com animação.
  Karaoke
01.00 h - Fim da actividade

PARTICIPE
Informações em

 www.museu-coruche.org/bienal2.htm

DIA INTERNACIONAL DOS MUSEUS
No dia 18 de Maio decorrerão visitas guiadas, gratuitas, à exposição de 
longa duração, sendo que no dia 21 de Maio, pelas 16.30 horas, ainda 
no âmbito das comemorações  do Dia Internacional dos Museus,  vai o 
Museu Municipal de Coruche realizar a seguinte programação:

16.30 h » Apresentação pública da página web do Museu. 
    
17.00 h » Inauguração do Centro de Documentação Margarida Ribeiro.
     Será inaugurada uma pequena exposição alusiva à vida e           
       obra de Margarida Ribeiro, assim como apresentado o livro
    “Margarida Ribeiro - Aspectos da vida e obra”, do Dr. Mário  
    Justino Silva, Mestre em História Moderna.

www.museu-coruche.org

Ver www.museu-coruche.org


