
EDITORIAL 
Com o mês de Setembro regressam as aulas e, como não poderia deixar de ser, o Serviço Educativo do Museu Municipal está 
já a preparar as actividades do ano lectivo 2007/08 para a comunidade escolar e a apresentar as mesmas às Escolas do 
concelho de Coruche. 
Setembro é também o mês em que a 3.ª  edição da Bienal começa a ganhar forma. Depois de recepcionadas e seleccionadas 
todas as obras, é tempo de começar a preparar a exposição, que inaugurará no dia 4 de Outubro. 
O Museu Municipal de Coruche continua a ter à sua disposição a exposição de longa duração, o Centro de Documentação, 
com a exposição alusiva a Margarida Ribeiro enquanto professora e investigadora, e a nova mostra fotográfica Viajar noutros 
tempos… subordinada à temática Largadas de Touros. Faça-nos uma visita, o Museu Municipal de Coruche espera por si! 

Contactos/marcação de visitas    

Tel.: 243 610 822 

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

VISITE-NOS! 
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ESPÓLIO TAUROMÁQUICO—RECOLHA DE IMAGENS 

Até ao passado dia 2 de Setem-
bro o Museu Municipal de 
Coruche recepcionou 544 obras 
referentes a 324 artistas para a 
3.ª edição da Bienal de Coruche 
— Artes Plásticas. Estas obras 
foram já alvo de selecção por 
parte do Comissariado de 
Selecção. 
A exposição das mesmas irá 
estar patente ao público no 
antigo restaurante Alcorucen, 
de 4 a 21 de Outubro.  O Júri de 
Premiação contará com a pre-
sença, entre outros, do Artista 
Plástico Pedro Casqueiro e do 
Director da Galeria 111, Rui de 
Brito. 
A Bienal de Coruche conta, 
ainda, com os apoios do Banco 
Espírito Santo e do Rádio Clube 
Português. 

REPRESENTAÇÃO ETNOGRÁFICA 

Decorreu no dia 15 de Agosto, na Praça da Água—
Parque do Sorraia, e em colaboração com o Rancho 
Folclórico Regional do Sorraia, uma Representação 
Etnográfica, a qual consistiu na apresentação dos trajos 
regionais do concelho de Coruche, devidamente con-
textualizados em cenários etnográficos, efectuados no 
atelier Costurar em tempos de outrora, orientado pela D. 
Joaquina Mendanha no Museu Municipal de Coruche. 
 
Nesta noite D. Joaquina Mendanha foi, ainda, homena-
geada pela sua vida dedicada à costura e por toda a 
colaboração que tem demonstrado para com a Câmara 
Municipal de Coruche e o respectivo Museu Municipal. 

Representação 
Etnográfica 

Homenagem a D. 
Joaquina Mendanha 

PROGRAMA DE APOIO A MUSEUS DA REDE PORTUGUESA DE 
MUSEUS—PROMUSEUS 

O Museu Municipal de Coruche candidatou-se recentemente 
ao Programa de Apoio a Museus da Rede Portuguesa de 
Museus—ProMuseus, para o qual obteve resposta positiva. 
A candidatura apresentada pelo Museu Municipal solicitava 
apoio nas áreas da Conservação e Segurança (Projecto Aquisi-
ção de aparelhos de monitorização), Reservas (Projecto Aquisição de 
mobiliário e equipamento apropriado para reservas) e Parcerias, 
com o Museu Nacional de Arqueologia (Projecto Roteiro Mega-
lítico de Coruche). 

Durante as Festas em Honra de Nossa 
Senhora do Castelo conseguimos 
aumentar, quantitativa e qualitativa-
mente, o acervo de imagens relativo ao 
Projecto de Inventariação do Patrimó-
nio Tauromáquico do concelho de 
Coruche. 
 

Recolhemos imagens em fotografia e 
vídeo das largadas nocturnas e diur-
nas, das demonstrações dos campi-
nos, dos touros à corda e das corri-
das. 
 
Aproveitamos a oportunidade para 
um agradecimento público a todos 
aqueles que nos emprestaram varan-
das, que nos deram boas sugestões sobre locais mais adequados, 
que nos falaram sobre os touros e sobre a Festa. 

BIENAL DE CORUCHE 
ARTES PLÁSTICAS 


