
EDITORIAL 
Com o mês de Dezembro chega o cheirinho a Natal e ao Museu Municipal de Coruche chegou uma nova exposição 
temporária: S. Pedro—Entre o Céu e a Terra. Mas outras novidades se avizinham… Na semana que antecede o Natal o espaço do 
Museu vai receber mais uma iniciativa realizada pelo seu Serviço Educativo: Natal é no Museu Municipal, destinada a crianças 
com idades compreendidas entre os 8 e os 10 anos. Também durante este mês a exposição Viajar noutros tempos… chega até vós 
com mais uma nova mostra fotográfica, desta vez subordinada ao tema Cheias. 
Além destas novidades continuamos a ter à sua disposição o bom acolhimento que o Museu Municipal lhe reserva, a si, caro 
visitante!  
A equipa do Museu Municipal de Coruche deseja, ainda, a todos os seus amigos e colaboradores votos de Boas Festas! 

Contactos/marcação de visitas    

Tel.: 243 610 820/22 

E-mail: educacao.mmc@mail.telepac.pt 
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De 17 a 20 de Dezembro irão desenvolver-se, no Museu 
Municipal, várias actividades lúdico–pedagógicas para 
crianças dos 8 aos 10 anos. 

NATAL  É NO MUSEU MUNICIPAL! 

EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA 
SÃO PEDRO—ENTRE O CÉU E A TERRA 

Vai inaugurar no próximo dia 14 a nova exposição temporária S. 
Pedro—Entre o Céu e a Terra, que estará patente ao público até 
Junho de 2009. 
Esta exposição torna públicos os resultados da intervenção 
arqueológica de emergência realizada em 2001, na vila de Coru-
che, junto à igreja de S. Pedro – no sítio da demolição de um 
antigo celeiro –, onde foi possível identificar a ocupação romana 
do local, bem como estruturas medievais e modernas, associadas 
a um espólio considerável, nomeadamente cerâmico, numismáti-
co e osteológico. 
De entre o material encontrado destaca-se o sino de 1287, tipica-
mente medieval, de forma campanular, à data o mais antigo 
exemplar conhecido em território português. 
A mesma exposição contempla, ainda, vários espaços multimédia 
de exploração activa e vai ser dinamizada, a partir de Janeiro, 
pelo atelier pedagógico Arqueólogo por um dia, o qual se destina ao 
público pré-escolar e do ensino básico—1.º e 2.º ciclos. 

OBJECTOS E MEMÓRIAS ESCOLARES 
 

O Museu Municipal de Coruche está a levar a efeito 
uma campanha de recolha de material escolar e outros 
objectos relacionados com a infância (empréstimo ou 
doação), anteriores a 1974, que façam parte da memória 
material do concelho. Pretende-se com esta recolha 
implementar um projecto de investigação, inventaria-
ção, salvaguarda e divulgação do património escolar 
individual e colectivo concelhio. 
Partilhe connosco a sua memória escolar, contando-
-nos as suas vivências dos tempos de escola. 


