
EDITORIAL 
A exposição S. Pedro – Entre o Céu e a Terra mantém a público, agora em horário de Verão, os conteúdos resultantes da escavação 
arqueológica realizada, em 2001, junto à igreja de S. Pedro. Nela o visitante encontrará subjacente o universo cristão ocidental, 
seja na relação do sino com a protecção e condução das almas, seja na imagem de S. Pedro, com as chaves do Reino dos Céus, 
seja ainda nas moedas medievais associadas a enterramentos e ossários – reminiscências ao antigo culto a Caronte. 
Mais ainda, S. Pedro – Entre o Céu e a Terra é também uma homenagem a Domingos Francisco, que connosco partilhou a vontade 
de ver concretizada esta exposição e que partiu, fez agora dois anos.  
Visite-nos, esperamos por si no Museu Municipal de Coruche! 

Contactos/marcação de visitas    

Tel.: 243 610 820/22 

E-mail: educacao.mmc@mail.telepac.pt 
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PÁSCOA EM ACÇÃO MUSEU COM ANIMAÇÃO 
 
De 25 a 28 de Março desenvolveram-se, no espaço do 
Museu Municipal, várias actividades lúdico-pedagógicas, 
tais como peddypaper pela exposição temporária, jogos 
no pátio, quiz da Páscoa, expressão plástica, karaoke, 
entre outras. 

EXPOSIÇÃO DE PINTURA 
OLHAR E VER 

Entre os dias 5 e 27 de Abril 
vai estar patente ao público, 
na cafetaria do Museu Muni-
cipal de Coruche,  uma expo-
sição de pintura intitulada 
Olhar e ver. 

Esta exposição constitui uma 
mostra representativa de 
trabalhos realizados por 
alunos do atelier de pintura 
Compasso d’Arte, sob a orien-
tação do professor Rui Dias. 

Esta iniciativa teve 12 
participantes com idades 
entre os 8 e os 10 anos, os 
quais a brincar foram 
aprendendo e puderam 
usufruir do espaço do 
Museu como um local 
apelativo para ocupar o 
tempo de férias. 

O Museu Municipal de Coruche pretende assinalar o Dia Inter-
nacional dos Monumentos e Sítios (18 de Abril), este ano subor-
dinado ao tema Património Religioso e Espaços Sagrados, através da 
realização da actividade Descobre o Centro Histórico de Coruche, 
que tem por base a edição de um guião. 
Esta actividade consiste na realização de percursos pedestres 
pela vila com o objectivo de caracterizar o núcleo urbano antigo. 
Ao longo destes percursos dar-se-ão a conhecer vários elementos 
caracterizadores do património edificado, nomeadamente do 
religioso, levando ao entendimento do mesmo como legado 
cultural intimamente ligado à História, à espiritualidade e à 
vivência das comunidades. Para tal, os alunos serão orientados 
na execução de diversas tarefas de observação e registo. 
Destina-se, mediante inscrição prévia, ao público escolar dos 2.º 
e 3.º ciclos do ensino básico e contará com a orientação da equipa 
do Museu Municipal em colaboração com o Centro de Arqueolo-
gia de Almada, no horário das 9h às 17h30m, no referido dia 18 
de Abril.  

ATELIER ARQUEÓLOGO POR UM DIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todavia, também em tempo de férias lectivas o atelier foi dina-
mizado mediante a realização de um peddypaper - onde as 
crianças completaram vários exercícios pedagógicos -, da recria-
ção de um espaço de sondagem arqueológica e da dinamização 
de espaços multimédia, com jogos incorporados. O Jogo do 
Moinho e o do Alquerque foram também um momento de 
aprendizagem, usando réplicas feitas à semelhança das peças 
originais encontradas na escavação. 

A exposição temporária S. 
Pedro—Entre o Céu e a Terra 

continua em fase de dinamiza-
ção com o atelier pedagógico 
Arqueólogo por um dia, cujo 
público-alvo são os alunos do 
ensino básico—2.º e 3.º ciclos. 

De 2 a 4 e de 9 a 11 de Maio, no evento Sabores de Touro Bravo, 
o Museu Municipal organiza, na Praça de Touros de Coruche, 
uma pequena mostra fotográfica com imagens de Carlos Brito 
alusivas a duas corridas realizadas nesta Praça, no ano de 1970. 

EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA 
DE CARLOS BRITO 


