
EDITORIAL 
Em destaque, este mês, apresentamos o Colóquio António Ribeiro Telles. 25 anos de Alternativa e recordamos-lhe que a exposição 
do mesmo nome encerra ao público no dia 6 de Dezembro próximo. 
Na cafetaria do Museu poderá visitar, até ao dia 14 de Dezembro, mais uma mostra fotográfica do Fundo Fotocine. Esta 
enquadra-se nas comemorações dos cinquenta anos sobre a inauguração da Igreja de São João Baptista, Matriz da vila de 
Coruche. No âmbito destas mesmas comemorações poderá, ainda, visitar, no salão da Caixa de Crédito Agrícola, em Coruche, 
uma exposição fotográfica alusiva ao mesmo tema, realizada com o apoio técnico do Museu Municipal. 
Relevamos ainda duas novas apresentações do livro História da Fundição Sineira em Portugal, na cidade do Porto e de Lisboa, a 
que se associa um concerto de música antiga pelo grupo Carmin’ Antiqua.  
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Este mês, no Museu Municipal de Coruche, realiza-se mais um work-
shop de fotografia digital, sob a orienta-
ção de Carlos Amaral, o qual tem como 
programa o funcionamento e utilização 
da câmara digital; composição, enqua-
dramento e luz; edição e manipulação 
digital e armazenamento e impressão. 

Está patente ao público, na cafe-
taria do Museu Municipal, a 
mostra fotográfica proveniente 
do Fundo Fotocine, subordinada 
ao tema Igreja de São João Baptista, 
que comemora este mês 50 anos 
sobre a sua inauguração (1958-

2008). 
Nesta exposição são apresentados 
os vários momentos da edificação 
da igreja, desde a bênção da 
primeira pedra pelo senhor Arce-
bispo de Évora, D. Manuel Men-
des da Conceição, a 27 de Feve-
reiro de 1955, passando pelas 
diversas fases da construção, até 
à inauguração, no dia 23 de 
Novembro de 1958, já presidida 
pelo novo Arcebispo de Évora, D. 
Manuel Trindade Salgueiro. 

MOSTRA FOTOGRÁFICA  
VIAJAR NOUTROS TEMPOS... 

ROTEIRO MEGALÍTICO DE CORUCHE 

APRESENTAÇÃO PÚBLICA DO LIVRO  
HISTÓRIA DA FUNDIÇÃO SINEIRA EM PORTUGAL 

 
No passado dia 24 de Outubro, 
no Auditório da Livraria Coim-
bra Editora, teve lugar a apresen-
tação pública da obra História da 
Fundição Sineira em Portugal, 
evento que contou com a apre-
sentação do Professor Doutor 
Vasco Gil Mantas, com a presen-
ça do autor, Dr. Luís Sebastian . 
Simultaneamente foram divulga-

das as Actas do Colóquio Margarida Ribeiro, reali-
zado a 15 de Março de 2006, no Museu Munici-
pal de Coruche. 
Duas novas apresentações públicas desta 
monografia terão lugar ainda este mês:  
- Dia 8, pelas 21h30m, no Clube Literário do 
Porto, com a presença do Dr. Luís Fontes, da 
Unidade de Arqueologia da Universidade do 
Minho; 
- Dia 22 no Museu da Música, em Lisboa, às 
21h30m. 

COLÓQUIO 
ANTÓNIO RIBEIRO TELLES. 
25 ANOS DE ALTERNATIVA 

No âmbito da comemoração 
dos 25 anos de alternativa de 
António Ribeiro Telles, para a 
qual o Museu elaborou a 
exposição António Ribeiro 

Telles. 25 anos de alternativa, 
convidamo-lo agora a assistir 
ao colóquio com o mesmo 
título, no dia 15 de Novem-
bro, pelas 17h, no auditório 
do Museu Municipal.  
Serão apresentadas fotogra-
fias de Joaquim Mesquita e os 
oradores serão Domingos 
Xavier, que falará da história 
do toureio a cavalo, e João Queiroz que nos dará a 
conhecer melhor o toureio de António Ribeiro Telles. 

No âmbito da preparação do Roteiro Megalítico de 
Coruche foi necessário relocalizar no terreno os 34 
monumentos escavados por Manuel Heleno nos anos 
30 do século XX. Este era um aspecto crucial para que 
se pudessem estabelecer percursos de visita e ao 
mesmo tempo esclarecer algumas dúvidas, sobretudo 
ao nível da denominação e localização dos mesmos. 
Sendo que os autores que escreveram sobre estas 
sepulturas não tiveram acesso aos escritos de Manuel 
Heleno, em alguns casos a mesma anta apresenta três 
denominações distintas, pelo que foi necessário fazer 
o cruzamento de dados no sentido de se lhes restituir 
a denominação mais antiga, ao 
mesmo tempo que se reunia 
toda a informação.  
Um dos exemplos mais conhe-
cidos é a Anta de Vale Beiró, 
também conhecida por Anta 1 
da Herdade da Água Doce. 
Embora publicada por Vera e 
Georg Leisner estes não deram 
a conhecer o espólio que este 
monumento continha e que 
segundo Manuel Heleno foi um 
dos mais significativos e diversifi-
cado de todos aqueles que pôs a 
descoberto. Neste caso há também a 
particularidade da planta de M. Heleno 
nos dar a conhecer como seria o monu-
mento na integra. 
Serão este tipo de questões e curiosi-
dades que o Roteiro evidenciará, 
trazendo estes monumentos à visibili-
dade de todos, cerca de 70 anos após a 
sua descoberta e escavação. 

Anta de Vale de Beiró   
Foto: Manuel Heleno;  
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Placa de xisto decorada   
da Anta de Vale de Beiró  
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