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EDITORIAL

Último mês do ano, mês de festas, Dezembro é, também, um mês de balanços. Aferição do trabalho feito. Aferição  
dos objectivos cumpridos. O ano de 2005 fecha um ciclo no trabalho do Museu, coroado pelo prémio APOM. O novo 
ciclo trará a inevitabilidade do cumprimento da Lei-Quadro de Museus, o que nos parece ser um princípio para 
a prestação de um melhor serviço e para que possamos cumprir ainda melhor a nossa função. A todos os colegas, 
amigos, colaboradores, visitantes e fornecedores do Museu desejamos um NATAL FELIZ e um 2006 cheio de boas 
realizações.  E temos, claro, as exposições. O bom acolhimento. Um espaço agradável. Visite-nos. Esperamos por si.

www.museu-coruche.org

CORUCHE NA OBRA DO ARQUITECTO 
GONÇALO RIBEIRO TELLES

Exposição Temporária

     CARTA DO PATRIMONIO DO CONCELHO 
DE CORUCHE  

MELHOR MUSEU PORTUGUÊS
PRÈMIO APOM 2005

INSCRIÇÕES ABERTAS

INÍCIO EM JANEIRO

O Museu Municipal de Coruche vai levar a cabo 
os estudos necessários para a realização da Carta 
do Património do Concelho de Coruche. Pretende-            
-se com este trabalho identifi car e inventariar todas 
as espécies de interesse patrimonial e histórico re-
levantes para a preservação da memória colectiva 
de Coruche. Será um trabalho que se desenrolará 
de forma faseada e abarcará áreas como o patri-
mónio arqueológico, edifi cado, religioso e etnográ-
fi co (património agrícola, tauromáquico e imaterial 
– lendas, trajes, música, formas de estar e viver, etc.).

Até ao fi nal do ano decorrerá a primeira fase, es-
tando já a desenvolver-se os trabalhos referentes à 
continuação da Carta Arqueológica com vista à pu-
blicação dos elementos já disponíveis e resultantes 
da campanha que decorreu nos fi nais da década 
de 90. Por outro lado, no terreno encontram-se já 
os elementos do Centro de Arqueologia de Almada, 
cujo objecto de investigação se direccionará para 
o património edifi cado da vila de Coruche. Deste 
trabalho resultará um inventário sistemático, regis-
to fotográfi co e uma fi cha de conjunto abarcando 
todo o perímetro urbano da vila. Pretende-se, com 
o resultado desta análise, reunir as condições para 
uma reclassifi cação e alargamento do centro his-
tórico de Coruche, no sentido da sua melhor ges-
tão, requalifi cação, conservação e valorização.
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