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Coruche prepara-se para as Festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo, que se iniciam dia 6 de agosto, com as novenas, e 
atingem o seu expoente máximo com a Procissão da sua Padroeira no dia 15 de agosto. O Cortejo Histórico e Etnográfico, este 
ano sob o tema “Da terra à mesa”, assume, no dia 17, a recriação cultural das gentes de Coruche.
Da Bienal de Coruche – Percursos com Arte fazemos uma leitura do que tem vindo a ser feito e damos conta do que se perspetiva 
em termos de programação geral. 
Sobre o evoluir das intervenções arqueológicas partilhamos o meticuloso trabalho de escavação e registo no contexto do mosaico.
Convidamo-lo a vir a Coruche. Participe das festas e visite o Museu Municipal.Convidamo-lo a vir a Coruche. Participe das festas e visite o Museu Municipal.

Na vila de Coruche a implementação das medidas de minimização 
no âmbito da empreitada do Circuito Pedonal do Centro Histórico 
continua a produzir conhecimento sobre o passado deste 
arqueossítio, implantado na margem norte do rio Sorraia. Com uma 
ocupação intensa e contínua, os testemunhos que vão sendo 
colocados a descoberto foram, antes do presente, memória 
perdida, pedaços de uma identidade coletiva agora trazida à luz do 
dia pelo laborioso e científico trabalho das equipas no terreno.dia pelo laborioso e científico trabalho das equipas no terreno.
Recordamos, para gáudio de todos, o histórico dia 1 de abril de 
2019, com a descoberta de um fragmento de mosaico… Não deixou 
de ser um fragmento, dadas as vicissitudes de muitas intervenções 
que ao longo dos tempos foram sendo feitas. Mas o motivo 
decorativo nele representado ganhou um pouco mais de leitura. 

Em prol da devida salvaguarda e conservação partilhamos o 
primeiro passo do que é dado ser feito, no contexto do seu 
levantamento, para o subsequente processo de intervenção na 
área da conservação e restauro. O seu estudo é, e será, 
evidentemente, indissociável da área em que se enquadra. Um 
contributo bem significativo para o enriquecimento da milenar 
história de Coruche. 
AoAo arqueólogo João Pereira Abrantes agradecemos as fotografias 
que aqui se publicam.

Colaboração: Empatia – Arqueologia, Conservação e Restauro, Lda., em 
parceria com Império Arqueologia e Arqueologia e Património

ARQUEOLOGIA NO CENTRO HISTÓRICO DE CORUCHE



BIENAL DE CORUCHE – PERCURSOS COM ARTE 2019 
As artes invadem o Bairro foi o mote para mais uma edição deste 
projeto que tem estado em dinâmica constante pelas ruas e espaços 
do Bairro Novo.
AA sua nova localização e formato estão a trazer desafios e novidades 
a vários níveis. Desde logo, por se realizar numa zona residencial, a 
aproximação e colaboração com os moradores tem sido essencial, 
nomeadamente na cedência dos espaços para o acolhimento de 

artistas e exposições. Também a introdução das Residências 
Artísticas no conceito da Bienal gerou mudanças muito positivas e 
enriquecedoras para ambas as partes. A permanência dos artistas 
ao longo de três semanas permitiu-lhes um melhor conhecimento 
da região, da cultura e das matérias-primas locais, tendo a sua 
interação e partilha com a comunidade contribuído para a 
inspiração e conceção das suas obras.   
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Projeto Envolvências Locais. Fotografias Tânia Prates

Destaque-se que foi a toponímia do Bairro Novo que inspirou a 
temática deste ano no projeto comum das Envolvências Locais. 
Mais uma vez contamos com o entusiasmo e o saber da 
comunidade local, onde a criatividade e diversidade dos trabalhos 
pretendem surpreender. De 28 de setembro a 13 de outubro um 
vasto leque de áreas artísticas vai surgir em cada esquina, parede 

e espaço, promovendo a arte, a cor e o simbolismo, reforçado por 
um programa diversificado, multicultural, onde a interação com 
outras artes e experiências proporcionarão bons momentos. 

Consulte todas as informações em: 
https://www.bienaldecoruche.org  e @bienaldecoruche
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