
EDITORIAL 
Com o mês de Junho chega a estação mais aguardada: o Verão.   
Verão que é também sinónimo de férias. E como não podia deixar de ser, o Museu Municipal de Coruche vai voltar a assinalar o 
início das férias escolares com mais uma edição da actividade Verão no Museu destinada a crianças dos 8 aos 10 anos.  
Mas outras actividades serão desenvolvidas. A cafetaria do Museu Municipal vai ser palco de mais uma mostra fotográfica 
proveniente do Fundo Fotocine e avizinha-se a abertura de uma nova exposição temporária dedicada à temática da 
tauromaquia e que pretende assinalar os 25 anos de alternativa de António Ribeiro Telles. 
O Museu Municipal continua a ter à disposição as exposições de longa duração e temporária, o Centro de Documentação com 
uma exposição alusiva à vida e obra de Margarida Ribeiro e, claro está, o bom acolhimento. Visite-nos!! 

Contactos/marcação de visitas    

Tel.: 243 610 820/22 

E-mail: educacao.mmc@mail.telepac.pt 
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NOITE DOS MUSEUS 2008 
 

No passado dia 17 de Maio o Museu Municipal de Coruche abriu as  
portas ao público em horário nocturno, comemorando assim a Noite dos 
Museus com as seguintes iniciativas: 
 
1) Jogo de Pistas A Minerva como companhia – Inicialmente direccio-
nada para crianças dos 10 aos 12 anos, esta actividade contou com 23 
participantes com idades compreendidas entre os 8 e os 13 anos. Atra-
vés desta actividade as crianças puderam realizar tarefas lúdico-
-pedagógicas e decifrar enigmas. Os participantes puderam ainda 
usufruir de um jantar, no interior do Museu, oferecido pelo Mr. Rino. 
 
2) NU MEIO contra-ataca — pela segunda vez, Mila e Firmino, coru-
chenses de gema, abriram as portas da sua casa à população de Coru-
che. Sempre com novas aventuras, este casal recebeu como ninguém, 
revelando aos curiosos os meandros da sua casa e costumes.  
Uma noite bem passada no espaço do Museu com actividades que 

agradaram a miúdos e graúdos.  
Aqui  f i c am 
algumas fotos 
das duas activi-
dades para mais 
tarde recordar... 
 

De 24 a 27 de Junho irão desenvolver-se, no Museu 
Municipal, várias actividades para crianças dos oito 
aos dez anos. 
As inscrições estão abertas e todos os interessados 
poderão fazê-lo na recepção do Museu. 

DESCOBRE O CENTRO HISTÓRICO DE CORUCHE 

Neste ano lectivo tiveram início os percursos pedestres pelo Centro 
Histórico de Coruche com a colaboração do Centro de Arqueologia de 
Almada.  
Estes percursos têm como objectivo caracterizar o núcleo urbano 
antigo da vila, partindo à descoberta  da toponímia antiga, dos edifí-
cios notáveis, dos exemplos da arquitectura tradicional, de pormeno-
res construtivos, dos ferros decorativos que se destacam na decoração 
das fachadas, entre outros.   
Acompanhados de fichas-guia, os alunos são orientados na execução 
de diversas tarefas de observação e registo, teatralizam espaços e 
fazem jogos de pistas. 
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NU MEIO CONTRA-ATACA JOGO DE PISTAS 

A partir do dia 17 de 
Junho a cafetaria do 
Museu vai ter patente 
ao público uma nova 
mostra fotográfica 
proveniente do Fundo 
Fotocine, desta vez 
subordinada ao tema 
Coruja, memórias de 
outros tempos vividos 
no antigo café/
restaurante Coruja. 

EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA  
25 ANOS DE ALTERNATIVA DE ANTÓNIO RIBEIRO TELLES 

 
Está em preparação a próxima exposição temporária 
do Museu Municipal de Coruche, a inaugurar em 
Agosto do corrente ano, no antigo espaço dos CTT. 
Comemoram-se os 25 anos de alternativa de António 
Ribeiro Telles através de uma exposição de carácter 
biográfico que pretende aproximar o público não só 
do Cavaleiro como do Homem. 

Actuação da banda  
 Ritmo da Noite, 1957 

Vem e participa! 
 

 Dá Animação ao teu Verão!! 


