
EDITORIAL 
Para este mês destacamos as Comemorações do Dia Internacional dos Museus (18 de Maio) com visitas guiadas gratuitas às 
nossas exposições, bem como as Comemorações da Noite dos Museus (19 de Maio) com o espectáculo “Nu meio” para o 
público em geral e “O Museu em pijama” para o público mais jovem. 
No entanto, outras novidades se destacam: a realização da 3.ª edição da Bienal de Coruche—Artes Plásticas no último 
trimestre deste ano e a entrada do Espólio fotográfico de Carlos Brito, o qual vem enriquecer a função do museu enquanto 
transmissor de identidade e memória. 
Além destas novidades continuamos a ter à sua disposição o bom acolhimento que o Museu Municipal lhe reserva, a si, caro 
visitante! 

Na noite do dia 19 de Maio, o Museu de Coruche oferece: 
21.30h - Espectáculo “Nu meio” –  realizado por Filipa 
Francisco e Bruno Cochat. Tem como objectivo a apresen-
tação de uma peça que permite sensibilizar as gentes de 
Coruche para a sua história, e terá por base a exploração 
de alguns conteúdos das exposições patentes ao público. 
Pontualmente, estes conteúdos irão ser correlacionados 
com as vivências da comunidade em questão; 

22.30h - “O Museu em pijama” – actividade direccionada 

para crianças com idade entre os 10 e os 12 anos. Os parti-
cipantes, vestidos de pijama e barrete, irão realizar uma 
visita guiada às exposições com luz de lanterna e observar 
as estrelas por telescópio no terraço do Museu. Haverá 
ceia e pequeno-almoço na manhã seguinte. 

EM CORUCHE - A COMEMORAÇÃO DA NOITE DOS MUSEUS 
   
  - 19 DE MAIO 2007 - 

Atelier “Entre touros e pinturas” 
 

Neste mês de Maio a exposição temporária do Museu 
Municipal “Forcados Amadores de Coruche” vai ser 
complementada com fotografias dos trabalhos feitos pelos 
participantes do atelier pedagógico “Entre touros e pintu-
ras”. 
Convidamos desde já toda a população interessada, bem 
como todos os professores, educadores e pais a vir ver os 
trabalhos destes pequenos grandes artistas. 

Contactos/marcação de visitas    

Tel.: 243 610 822 

E-mail: educacao.mmc@mail.telepac.pt 

VISITE-NOS! 

Entre os dias 4 e 21 de Outubro do cor-
rente ano o Museu Municipal vai voltar 
a entrar em destaque ao realizar a 3.ª 
edição da Bienal de Coruche—Artes 
Plásticas. Sendo ainda um projecto 
jovem, a Bienal de Coruche já se posicio-
na como um espaço significativo no 
fenómeno artístico nacional, designada-
mente como espaço de afirmação de 
novos talentos que têm aqui uma opor-
tunidade de partilhar conceitos e con-
frontar-se com valores já consagrados. 
Desde a primeira edição que assistimos a 
uma clara evolução qualitativa nas obras 
a concurso, o que nos permite uma 
selecção cada vez mais criteriosa e repre-
sentativa.  
Regulamento e ficha de inscrição dispo-
níveis em www.museu-coruche.org 
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O Museu Municipal de Coruche, através de marcação 
prévia, vai promover visitas guiadas gratuitas às exposi-
ções de longa duração e temporária para a população em 

geral que queira assinalar este dia connosco.  

ESPÓLIO FOTOGRÁFICO DE CARLOS BRITO 

Exposição de longa duração 

Exposição temporária 

EB1 do Rebocho 

No passado dia 12 de Março de 2007 deu 
entrada, no Museu Municipal, o Espólio 
fotográfico de Carlos Brito. 
Este espólio contempla livros de registo 
datados de 1970 a 1981, 224 caixas de 
negativos e 6 filmes de 8mm a partir do 
ano de 1968, focando essencialmente o 
tema da tauromaquia. 

3.ª BIENAL DE CORUCHE—ARTES PLÁSTICAS 

http://www.nuitdesmusees.culture.fr 


