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COMO VISITAR OS 
MUSEUS DE BADAJOZ

Os museus incluídos na rota estão dentro do centro históri-

co da cidade, pelo que é fácil e rápido chegar a qualquer um 

deles num cómodo passeio. Recomendamos-lhe visitar 

tranquilamente um ou, no máximo, dois museus por dia. 

Consulte previamente os horários de abertura e dias de 

fecho para descanso, e se o museu o permitir, marque uma 

visita guiada com antecedência.

Antes de começar o percurso pelos Museus, recomenda-

mos-lhe que visite um dos Postos de Turismo de Badajoz. 

A cidade de Badajoz goza de uma variada oferta 
de Museus. Variada não só na sua temática, que 
inclui a Arqueologia, a Arte Antiga e Contem-
porânea, a História local ou festas tão díspares 
como o Carnaval ou a Tauromaquia. Também 
pelo âmbito que abarcam, em alguns casos, 
estritamente local, como os Museus da Cidade 
ou o do Carnaval;  até outros de caráter interna-
cional, como o Museu da Extremadura e 
Ibero-Americano de Arte Contemporânea. 
Alguns são museus centenários, como o 
Arqueológico ou o de Belas-Artes, recentemen-
te remodelado, mas quase todos foram criados 
recentemente.  Desse modo, oferecem uma 
visão atualizada dos valores que formam a iden-
tidade da cidade.
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A essência de Badajoz 
reunida nas suas 
melhores peças

Os museus locais, onde cabem e, às 
vezes, se misturam a Antropologia, 
a História e a Arte, nascem entre os 
séculos XIX e XX com a missão de 
salvaguardar o seu património. 
Mas também serviram de suporte 
para a sua identidade.

Museu do Carnaval

Museu da Extremadura e Ibero-Americano 
de Arte Contemporânea

Museu de Belas-Artes
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Museu 
Arqueológico 
Provincial

Foi criado em 1867 para custodiar e dar 
a conhecer a arqueologia da província 
de Badajoz. No seu início, esteve 
instalado no Palácio da Deputação 
Provincial e, desde 1938, no edifício de 
La Galera. A sua sede atual é o Palácio 
dos Figueroa, também chamado do 
Conde de la Roca, casa-forte baixo-me-
dieval restaurada entre 1970 e 1987.

A visita às suas coleções segue uma 
ordem cronológica, desde a Pré-história 
até ao final da Idade Média, passando 
por salas dedicadas à Proto-história, a 
Roma, ao Mundo Tardo-romano, à 
Arquitetura Visigoda e à cultura 
Andaluza. Destaca-se a coleção de 
estelas de guerreiros, os objetos 
procedentes do Santuário de Cancho 
Roano ou as esculturas romanas da 
Majona e de Medellín.

Tem uma programação didática especificamente dirigida a visitas escolares. 

Plaza de José Álvarez y Sáez de Buruaga s/n
Telefone: (+34) 924 00 19 08
Horário de visita:
De terça-feira a sábado: das 09:00 horas às 15:00 horas.
Domingos e feriados: das 10:00 horas às 15:00 horas.
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Museu da Cidade 
“Luis de Morales”

Abriu as suas portas em 2001 com o objetivo de divulgar a 
história e os valores do património artístico e cultural da cidade 
de Badajoz. Tem a sua sede na antiga Casa de los Morales, que, 
embora coincidam no apelido, não têm qualquer relação com o 

pintor badajozense Luis de Morales, que dá nome ao próprio museu. O edifício, 
recentemente restaurado, foi aumentado com um edifício anexo que abre a 
sua fachada para a Plaza de Santa María.

O percurso da sua visita oferece uma panorâmica da história da cidade, através 
de meios gráficos, audiovisuais e maquetas, entre as quais se destaca a 
perseguição de Badajoz de 1812. Tem uma sala de exposições temporárias, de 
variada programação e sala de conferências.

Plaza de Santa María s/n 
Telefone: (+34) 924200687 
Horário de visita:
De terça-feira a sábado: das 10h às 14 h e das 17 h às 20 h.
Domingos e feriados: das 10h às 14 h.
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Museu da Catedral

O Museu ocupa antigas dependências da Catedral, como a Sala 
Capitular e a Sala de Contas, do século XVI, e também o seu 
Claustro, do início do mesmo século. Juntamente com as 
coleções de objetos litúrgicos, destaca-se a sua rica coleção de 
tapeçarias flamencas. Mas o que mais se destaca é a variada 
amostra de obra pictórica: pinturas sobre tábua do políptico da 

capela da Encarnação, e do tríptico das Tribulações de Nossa Senhora, da 
capela batismal da primeira metade do século XVI. Da segunda metade desse 
século, destacam-se as obras de Luis de Morales, entre as quais se destaca a 
Piedade fechada em 1553.  

Em escultura, guarda obras excecionais, como a Virgem o Menino de Desiderio 
de Settignano, trazida de Itália por Lorenzo Suarez de Figueroa y Mendoza,  e a 
lauda de bronze do sepulcro do mesmo. Destaca-se também a Custódia proces-
sional do valisoletano Juan del Burgo, do século XVI.

Calle de San Blas, 1
Telefone: (+34) 924 23 90 27
Horário de visita:
Terça-feira a sábado. Manhãs das 11:00 às 13:00. 
Tardes das 17:00 às 19:00 no inverno e das 18:00 às 20:00 no verão.
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Museu da Extremadura 
e Ibero-Americano 
de Arte Contemporânea

Aberto ao público desde 1995, situa-se sobre o solar da antiga 
prisão de Badajoz, da qual conserva a rotunda central. Reúne 
coleções de artistas contemporâneos espanhóis, lusos e 

ibero-americanos de reconhecido prestígio. Os fundos permanentes de arte da 
Extremadura ocupam os pisos circulares do panóptico do Museu, onde se 
exibem obras de Timoteo Pérez Rubio, Godofredo Ortega Muñoz, Juan Barjola, 
Wolf Vostell, Gastón Orellana, etc. A coleção espanhola apresenta obras de 
artistas como Miquel Navarro, Eva Lootz, Susana Solano, Juan Muñoz, Adolfo 
Schlosser, etc. A coleção portuguesa é integrada por artistas de reconhecido 
prestígio: Julião Sarmento, Leonel Moura, Jorge Molder, Alberto Carneiro... A 
coleção ibero-americana de arte atual é constituída como uma das mais 
importantes da Europa, com representação de artistas entre os quais podemos 
citar: Guillermo Kuitca, Saint Clair Cemin, Mario Cravo Neto, Julio Le Parc, 
Manuel Ocampo, Fernando Maza, Antonio Seguí, Alfredo Jaar, Juan Dávila, José 
Gamarra, José Bedia ou Ray Smith. Nos jardins e espaços externos do Museu, 
expõem-se também obras utilizando-se como âmbito expositivo aberto e em 
ligação com a cidade.  Destaca-se a sua ativa programação de exposições 
temporárias, com variadas amostras ao longo do ano.

Calle del Museo s/n.
Telefone: (+34) 924 01 30 60 
Horário de visita:
Manhãs: 10:00 h - 13:30 h.
Tardes: 17:00 h - 20:00 h.
Domingos: 10:00 h - 13:30 h.
Aberto: de terça-feira a domingo. 
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Museu do Carnaval DE  BADAJOZ

Inaugurado em 2007, situa-se num antigo armazém da fortificação 
abaluartada conhecido como “la Poterna”, no Baluarte de Santia-
go. O seu objetivo é dar a conhecer o Carnaval de Badajoz, uma 
celebração que, desde o seu relançamento em 1980, não deixou de 
contar com uma participação popular massiva. O museu reúne os 
diferentes momentos da festa mediante recursos gráficos e 

audiovisuais, podendo ouvir-se as letras das murgas, e o som das comparsas; e 
também mediante a exposição de uma seleção dos melhores disfarces confecio-
nados pelas diferentes comparsas que desfilam pela cidade.

Edificio de la Poterna del Baluarte de Santiago Plaza de la Libertad, s/n. Badajoz
Telefone: (+34) 924 20 74 67  
Horário de visita:
De terça-feira a sábado das 10h às 14h e das 17 h às 20 h.
Domingo das 10h às 14h.
Segunda-feira: Fechado
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Museu Taurino

Nasceu pela mão do Club Taurino Extremeño de Badajoz, em 
1949. Situado num antigo edifício de três andares do Centro 
Histórico da cidade, nele conserva-se um riquíssimo e variado 
património ligado à festa: fotografias de toureiros de todas as 
épocas, uma vasta coleção de cartazes de festejos, cabeças de 
touros destacados na sua corrida. Também tem sala de projeção 

e biblioteca. O seu trabalho de promoção e divulgação é desenvolvido com 
atividades como as Semanas Taurinas Pacenses.

Calle López Prudencio, 8
Telefone: (+34) 924 22 47 36 
Horário de visita:
De segunda a sexta-feira: 10:00 às 14:00.
Tardes, fins de semana e grupos, com reserva prévia.
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Museu Provincial 
de Belas-Artes

Foi criado em 1920, 
ocupando, no seu início, 
algumas salas do Palácio 

Provincial. Desde 1979, situa-se na sua 
atual sede, ampliando-se em fases 
sucessivas com solares contíguos, tendo 
sido a mais recente em 2015.  Ocorre, 
assim, a integração de imóveis históricos 
da cidade com um novo contentor 
arquitetónico de vanguarda. A origem da 
sua coleção são as obras de artistas 
badajozenses pagos pela Deputação. 

Embora a sua coleção de obras antigas 
tenha obras excecionais, pinturas de Luis 
de Morales e de Zurbarán, os fundos mais 
representativos do MUBA são os dos 
séculos XIX e XX: amplos mostruários das 
obras dos pintores Nicolás Mejia, Felipe Checa e do escultor Torre Isunza, 
juntamente com as de Eugenio Hermoso ou Adelardo Covarsí. Não faltam obras 
da pintura da Extremadura atual: Barjola, Pérez Muñoz, e de escultores como 
Aurelio Cabrera ou Pérez Comendador.

Calle del Duque de San Germán, 3 
Telefones: (+34) 924 212 469 e (+34) 924 248 034
Horário de visita:
Manhãs: das 10:00 às 14:00 horas de terça-feira a domingo.
Tardes: De terça a sexta-feira.
» Inverno (setembro-maio): das 17:00 às 19:00 horas.
» Verão: (junho-agosto): das 18:00 às 20:00 horas.
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