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EDITORIAL

Março é o mês em que desponta a Primavera! É o (re)começo de um novo ciclo…
O Museu Municipal retoma o envio da newsletter mensal…
A todos os colaboradores e amigos informamos que a página web do museu foi recentemente alvo de
actualização e muitas novidades se vislumbram no horizonte, entre as quais o colóquio “Um olhar sobre os
Forcados”, o início dos trabalhos de investigação com vista à realização da próxima exposição temporária
anual e, claro está, as exposições de longa duração e temporária patentes ao público no Museu Municipal.

COLÓQUIO “UM OLHAR SOBRE OS FORCADOS”
Em Agosto de 2006 o Museu Municipal inaugurou a exposição
“Forcados Amadores de Coruche”. Esta é uma incursão ao mundo dos
forcados, aqui especificamente os de Coruche, através da qual se pretende assinalar os 35 anos de existência do grupo.
Deste modo, no próximo dia 24 de Março, convidamo-lo a vir novamente ao Museu Municipal. Iniciamos uma tarde dedicada aos forcados assistindo a um treino aberto (às 14 horas em local a anunciar posteriormente) e a partir das 17horas, no Auditório José Labaredas, José
Potier, Domingos Xavier e Maria José Garcia são os oradores convidados do colóquio “Um olhar sobre os forcados”, tendo como moderador
João Costa Pereira.
Será também apresentado o DVD – Grupo de Forcados Amadores de Coruche – que inclui um documentário (já apresentado em festivais internacionais), bem como uma visita virtual à exposição.
Oficina de costura, todos os
sábados, entre as 14.30h e as
17.30h no Museu Municipal

SÃO PEDRO—ENTRE O CÉU E A TERRA

Orientação: D. Joaquina
Mendanha /equipa do Museu
Municipal

Tratamento do material cerâmico

Está em curso o trabalho de investigação subjacente à próxima exposição
temporária anual, desta feita subordinada à temática da arqueologia, onde
serão explorados os conteúdos relativos à intervenção arqueológica de S.
Pedro, realizada em 2001, no centro
histórico da vila, junto à igreja do
mesmo nome.
Neste âmbito, e através do programa
In-arte plus, está a proceder-se ao
inventário sistemático dos materiais
recolhidos na escavação, nomeadamente cerâmicos e metálicos.

ATELIER PEDAGÓGICO “ENTRE TOUROS E PINTURAS”
O grande objectivo de realização deste atelier centra-se, sobretudo, na exploração temática da exposição
temporária “Forcados Amadores de Coruche”, patente ao público no Museu Municipal até Maio de 2007.
Neste atelier abordar-se-á o tema da tauromaquia
como objecto de pintura, sensibilizando as crianças
para os vários estilos, épocas e pintores que o fizeram.
Público-alvo: alunos do pré-escolar e do ensino
básico - 1.º ciclo
Orientadores: Maria Ribeiro Telles/equipa do
Museu Municipal de Coruche

VISITE-NOS!
Contactos / marcação de visitas
Tel.: 243 610 822
E-mail: educacao.mmc@mail.telepac.pt

Página web

www.museu-coruche.org

