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EXPOSIÇÃO COMEMORATIVA DOS 60 ANOS DE ALTERNATIVA DE ANTÓNIO BADAJOZ 

Está em preparação a exposição, de carácter biográfico, 

que assinala os 60 anos de alternativa de António Badajoz. 

O discurso incidirá no trajecto de vida do homenageado 

enquanto bandarilheiro – como nasce e cresce o gosto 

pelos toiros; a decisão de se tornar bandarilheiro; o desafio 

e o marco histórico da escola de toureio de Coruche; as 

quadrilhas de que fez parte; o seu papel como apoderado; 

as corridas pelo mundo e a reabertura da escola de toureio. 

Procuramos com esta exposição dar a conhecer a figura de António Badajoz, ao mesmo tempo 

que trilhamos caminho para a concretização do núcleo tauromáquico de Coruche. 

EDITORIAL 

Depois de um longo interregno, congratulamo-nos por também poderem estar connosco através do website do 

Museu Municipal de Coruche, agora com uma nova imagem, acessível em: www.museu-coruche.org 

No espaço fronteiro ao Museu, antigo edifício dos CTT, em breve futuro Núcleo Tauromáquico, encontra-se em 

fase de montagem a exposição alusiva ao bandarilheiro António Badajoz, que comemora este ano os 60 anos de 

alternativa. Inaugura a 8 de Agosto, ficando visitável aos sábados no horário de funcionamento do Museu. 

Depois de recentemente encerrada ao público a exposição temporária S. Pedro, Entre o Céu e a Terra, prepara-se 

também a abertura da exposição Caminhos de terra… construções em pedra: o megalitismo em Coruche, em 

parceria com o Museu Nacional de Arqueologia, com inauguração no dia 14 de Agosto. 

Ao momento presente, destacamos a exposição de longa duração O Homem e o Trabalho — A Magia da Mão, que 

pode visitar directamente no núcleo sede, percorrer no filme do website, ou encomendando o seu Cd-rom na loja.  

Diferentes formas de estarmos cada vez mais perto de si! 

CAMINHOS DE TERRA… CONSTRUÇÕES EM PEDRA: O MEGALITISMO EM CORUCHE 

Paralelamente à abertura da exposição alusiva ao megalitismo em Coruche, agendada 

para o dia 14 de Agosto - a anteceder a abertura das festas desta vila -, destacamos, no 

plano editorial, o lançamento do Roteiro Megalítico de Coruche. Um projecto em 

parceria com o Museu Nacional de Arqueologia/MNA, que contou com o apoio 

financeiro do ProMuseus 2007.  

Ambos os projectos decorreram da investigação feita ao longo de um ano, e que teve 

por base o estudo dos Cadernos de Campo de Manuel Heleno, então director do MNA 

(1930-1966), que escavou, entre os anos de 1931 e 1934, a quase totalidade dos 

monumentos actualmente referenciados para esta zona. Agora, integrados em quatro 

propostas de itinerários, por caminhos de terra… podem também, ao ser transpostos 

para o percurso desta exposição, ser apreciados em associação a uma série de objectos, 

únicos testemunhos de um conjunto de rituais praticados pelas comunidades agro-

pastoris que habitaram esta região, grosso modo, entre o 5.º e o 3.º milénio a.C. 

Contactos: 

Morada: Rua Júlio Maria de Sousa, 2100-192 Coruche 

Tel.: 243 610 820  Fax: 243 610 821 

E-mail: museu.municipal@cm-coruche.pt 

Página Web: www.museu-coruche.org 

Informações do Serviço Educativo: 

Horário: 9h-13h/14h30m-17h30m 

Marcação de visitas: 

Tel.: 243 610 822  Fax: 243 610 821 

E-mail: educacao.mmc@cm-coruche.pt 


