
EDITORIAL 
Chegou o mês do Outubro! Chegou a tão aguardada Bienal de Coruche—Artes Plásticas! 
Depois de ultimados todos os preparativos, a 3.ª Edição da Bienal foi inaugurada com grande sucesso. Se vive no concelho, a 
BienalTour  dá-lhe a possibilidade de se deslocar até ao espaço deste evento, mediante inscrição prévia nas Juntas de Freguesia 
da sua área de residência. 
No entanto, em Setembro mais uma exposição foi inaugurada no Museu Municipal. A exposição de fotografia de Carlos 
Amaral intitulada Vietnow. 
Além destas novidades continuamos a ter à sua disposição o bom acolhimento que o Museu Municipal lhe reserva, a si, caro 
visitante! 

Contactos/marcação de visitas    

Tel.: 243 610 822 

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

VISITE-NOS! 

Página web 

www.museu-coruche.org 
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BIENAL DE CORUCHE ARTES PLÁSTICAS 

EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA VIETNOW 

Inaugurou, no passado dia 28 de Setembro, e estará patente 
ao público no Museu Municipal até 28 de Outubro, uma 
exposição de fotografia de Carlos Amaral intitulada VIETNOW. 
“Pisando a linha que divide fotojornalismo e “street-
photography”, Vietnow traz uma visão e perspectiva sobre 
uma identidade cultural, a minha visão e perspectiva de um 
povo e de um sítio. É um trabalho de “snapshots”, pequenas 
fracções de segundo capturadas numa realidade que me era 
estranha, caricata e exótica.” 

Carlos Amaral 

Inaugurou no dia 4 do corrente mês a III Edição da Bienal de Coruche—Artes 
Plásticas, no Salão Alcorucen. 
Transcrevendo o texto do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Coruche Dr. 
Dionísio Mendes, presente no catálogo desta 3.ª Bienal, e fazendo também 
nossas as suas palavras diremos que “Mais uma vez, sob o conceito de Novas 

Figurações, a Bienal de Coruche abre as suas portas, cumprindo o sonho que 
desde 2003 temos vindo a erguer. 
E se já chegámos até aqui, trilhando um caminho ascendente em qualidade 
média, em número de participantes e em número de obras a concurso, devemos 
prestar justiça a alguém que nas duas primeiras edições foi a alma mater do 
projecto e que infelizmente já não pode assistir hoje à consagração do nosso 
salão de artes plásticas. 
O Dr. Domingos Francisco merecia estar entre nós para saborear com a sua 
equipa o êxito da iniciativa, na qual encontraria o estímulo para acalentar outros 
sonhos e materializar novas experiências. 
À equipa da Bienal compete honrar a sua memória elegendo a qualidade e o 
rigor, que o Domingos tanto apreciava, como orientações constantes do seu 
trabalho. 
Aos sponsors desta edição da Bienal—BES, RCP e família Veiga Teixeira (cujo 
patriarca infelizmente faleceu entretanto) - apresenta a Câmara Municipal de 
Coruche os agradecimentos por nos ajudarem a 
pôr de pé este salão. Bem hajam.” 
 
Nesta edição da Bienal o artista premiado foi: 
 

Frederico Ramires 
S/ título 

Óleo s/ tela 
100x160cm 

2006 

O Museu Municipal de 
Coruche tem, a partir deste 
mês, mais uma edição ao 
dispor do público. Trata-se 
do catálogo das 72 obras 
seleccionadas para a III 

edição da Bienal de Coru-
che—Artes Plásticas. 

 

As menções honrosas foram as seguintes: 
 

Autor: Cristina Troufa    
A nuvem passa mas a     
chuva fica     
Acrílico s/ tela    
115x81cm     
2006     
     

 
 
 

Autor: Mónica Silva    
Viagem dos sentidos    
Óleo s/ tela    
120x120cm     
2005     

 
 
 

 
   
  Autor: D. David  
 S/ título 
  Acrílico s/ tela 

123x103cm 
2007 

 

A partir do dia 16 de 
Outubro a cafetaria 
do Museu Municipal 
vai novamente ser 
palco de uma nova 
mostra fotográfica 

proveniente do Fundo 
Fotocine, desta vez 
subordinada ao tema 

“Vistas da Vila de 

Coruche”. 


