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MUSEU MUNICIPAL DE CORUCHE

www.museu-coruche.org

EDITORIAL
Este mês podemos anunciar a abertura da extensão virtual do Museu de Coruche. Finalmente ao
dispor de todos no sítio www.museu-coruche.org. E vamos estar presentes em Lisboa, na Feira de
Réplicas organizada pelo Museu Nacional de Arqueologia. Dois outros lugares para chegar até nós. E
depois, no Museu sede, temos as exposições, a cafetaria, o bom acolhimento. Esperamos por si.
SÍTIO DO MUSEU MUNICIPAL DE CORUCHE
Encarado como extensão virtual, o novo sítio do Museu Municipal de Coruche encontra-se já ao dispor de todos os internautas. Alojado no domínio www.museu-coruche.org, permite não só um contacto com o historial do museu (exposições temporárias já realizadas, actividades educativas, programa museológico, regulamento, etc.) mas também possibilita a visita à exposição «CORUCHE,
CENAS DA VIDA QUOTIDIANA (ANOS 20 - 50 DO SÉC XX)». Exclusivamente virtual, serve-se
do relato transcrito pelo punho de Heraldo Bento e impresso no livro “Um olhar sobre Coruche”.
Pode ainda, neste sítio, conhecer o Centro de Documentação, solicitar materiais pedagógicos, ter acesso a catálogos de exposições, conhecer a exposição de longa duração, etc.
Neste sítio poderá começar a visita ao Museu ou regressar a ele após a visita. A qualquer hora e
em qualquer lugar.

www.museu- coruche.org
FEIRA DE RÉPLICAS
Organizada pelo Museu Nacional de Arqueologia vai decorrer no fim-de-semana de 18-19 de Junho uma Feira de Réplicas. A referida feira terá
lugar no edifício do Museu Nacional de Arqueologia (interior e exterior).
O Museu Municipal de Coruche estará presente, apresentando os seus
materiais pedagógicos ligados à arqueologia (dia 19, pelas 15.00 horas,
no auditório, serão apresentados dois Cd’s - um sobre a visita virtual à
exposição de longa duração «O homem e o trabalho - a magia da mão»
e outro sobre «A romanização no concelho de Coruche». Será ainda realizado o atelier “Construtores de antas”. Este atelier é direccionado
para os alunos do 2.º e 3.º ciclos, bem como para o público em geral.
Realizar-se-á, também, no dia 19 de Junho, mas às 16.00 horas, na
tenda montada em frente ao MNA.
O HOMEM E O TRABALHO - A MAGIA DA MÃO
Exposição de longa duração

PARTICIPE
Informações em
www.museu-coruche.org/bienal2.htm

VISITE-NOS

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

