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EDITORIAL
O Museu Municipal, no mês de Maio, vai estar em pleno!!!
Para este mês destacamos as Comemorações da Noite dos Museus (17 de Maio) com o espectáculo NU MEIO contra-ataca,
para o público em geral, e o Jogo de pistas A Minerva como companhia, para o público mais jovem; as Comemorações do Dia
Internacional dos Museus (18 de Maio), com visitas gratuitas às nossas exposições; e o lançamento das Actas do Colóquio
Margarida Ribeiro, integrado nas Comemorações do primeiro Foral atribuído a Coruche (26 de Maio).
Visite-nos, o Museu Municipal de Coruche espera por si!

NOITE DOS MUSEUS—17 DE MAIO

DIA INTERNACIONAL DOS MUSEUS—18 DE MAIO

Neste dia o Museu Municipal de Coruche tem para oferecer ao seu
público as seguintes actividades:
18h30m—Jogo de Pistas A Minerva como companhia – actividade
direccionada para crianças dos 10 aos 12 anos. Este jogo será realizado
por equipas, cada qual acompanhada por um orientador, passando por
diversos locais no interior do Museu (Cafetaria, exposições de longa
duração e temporária, Centro de
Documentação e Auditório), onde
irão realizar actividades lúdico-pedagógicas e decifrar enigmas.
Contará com o apoio do Mr. Rino.
22h30m—NU MEIO contra-ataca —
pela segunda vez, Mila e Firmino,
coruchenses de gema, abrem as portas
da sua casa à população de Coruche.
Sempre com novas aventuras, este
casal recebe como ninguém, revelando
aos curiosos os meandros da sua casa e
costumes. Um espectáculo que faz rir e
bem dispor! Uma comédia à antiga
portuguesa!

Exposição de longa duração

Exposição temporária

O Museu Municipal de Coruche promove visitas
gratuitas às exposições de longa duração e temporária para a população em geral que queira assinalar
este dia connosco.
VIAJAR NOUTROS TEMPOS...

ROTEIRO MEGALÍTICO DE CORUCHE
O projecto Roteiro Megalítico de Coruche é o resultado de uma parceria
entre o Museu Municipal de Coruche e o Museu Nacional de Arqueologia, com o apoio da Rede Portuguesa de Museus. Apresenta como
principal objectivo unir duas realidades distantes no espaço e, no
entanto, indivisíveis: os monumentos megalíticos do Concelho de
Coruche e o espólio a eles associado (em depósito no Museu Nacional
de Arqueologia).
Os monumentos foram intervencionados durante a década de trinta
pelo então director do Museu Nacional de Arqueologia, Dr. Manuel
Heleno, e, desde então, têm-se mantido quase inalteráveis nas planícies do Concelho. Actualmente, volvidos quase 80 anos após a sua
escavação, espera-se com a realização do Roteiro Megalítico de Coruche
e com o estabelecimento de percursos apoiados de sinalética promover uma maior proximidade entre os visitantes e um passado comum
a todos nós.

A cafetaria do Museu
Municipal de Coruche
tem patente ao público uma nova mostra
fotográfica proveniente do Fundo Fotocine,
desta vez subordinada
ao tema A comunhão.

LANÇAMENTO DAS ACTAS DO COLÓQUIO MARGARIDA
RIBEIRO—26 DE MAIO
O Museu Municipal de Coruche vai, no dia 26 de Maio
do corrente ano, integrado nas comemorações do Foral
Afonsino concedido a Coruche em 1182, lançar as
Actas do Colóquio Margarida Ribeiro (realizado em Março de 2006).
Este evento contará com a colaboração da Escola
Secundária de Coruche e com a presença de Carlos
Beloto, que irá proferir uma conferência, sob a temática O quotidiano romano visto através do mosaico, destinada aos alunos de 7.º e 10.º anos de escolaridade, com o
objectivo de contribuir para o complemento curricular
e para o engrandecimento da formação dos mesmos.
Esta conferência realizar-se-á
no Auditório José Labaredas,
no Museu Municipal de
Coruche, pelas 10h30m.

Fotografia de
Manuel Heleno na
Anta 1 da Herdade
da Água Doce —
Arquivo Fotográfico
do Museu Nacional
de Arqueologia

A partir desta data as Actas
estarão disponíveis na Loja
do Museu.

VISITE-NOS!
Contactos/marcação de visitas
Tel.: 243 610 820/22
E-mail: educacao.mmc@mail.telepac.pt
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