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Banhos Islâmicos: uma obra em evolução

Iniciamos o ano de 2021 e a obra do futuro Polo Museológico
dos Banhos Islâmicos de Loulé, que já conta com 10 meses
de trabalho, avança a passos largos e firmes, neste
importante projeto de recuperação, musealização e
valorização deste importantíssimo património, monumento
único em Portugal e singular no contexto da Península
Ibérica.

Muito se poderia dizer acerca do que tem acontecido nestes
meses, mas gostaríamos de destacar algumas das últimas
novidades.

- Um dos torreões, encostados à muralha original do Castelo
islâmico, encontrava-se “escondido” pelo tempo na malha
urbana e na história da cidade. A sua descoberta e o seu
excelente estado de conservação permitem que possa ficar a
descoberto e ser visto por todos, para melhor compreensão e
visita do perímetro amuralhado da cidade medieval. É logo ali,
por trás das Bicas Velhas....

- No próprio edifício do futuro polo museológico, que recupera
e integra ao máximo o antigo edifício aí existente e que tanto
pode contar de Loulé e da história do seu Centro Histórico,
também há grandes novidades. Nos trabalhos decorrentes da
obra, da picagem e reabilitação da fachada que dá para o
Largo D. Pedro. I, foi descoberta uma porta tardo-gótica, da
segunda metade do século XV ou da primeira metade do
século XVI. Este importante elemento arquitetónico faria parte
da casa senhorial da família Barreto, construída nesse local
com autorização do Rei, num momento em que já tinha ruído
o edifício dos Banhos islâmicos e esse terreno era um ermo
na cidade.

Anteriormente, tinham-se já identificado os vestígios do vão
dessa porta do lado interior, mas sem a certeza que estivesse
conservada pelo lado exterior. O acompanhamento
arqueológico realizado na atual fase da obra conduziu à
descoberta não só da cantaria chanfrada que compõe o arco
gótico, como também confirmou a existência de vestígios
desse importante edifício do final da época medieval, dando
um enorme contributo para o conhecimento desse período na
cidade de Loulé, ainda pouco conhecida em vários aspetos. 

 

Data início de obra: março 2020

Prazo previsto: 730 dias

Custo previsto: 1.269.000,00€

Adjudicatário: Costa & Carreira Construção Civil e Obras
Públicas

 



Conservação e Valorização das Antas do Ameixial

Encontra-se a decorrer a operação “Valorização da Escrita do
Sudoeste e Conservação e Valorização das Antas do
Ameixial” que se insere nas tipologias de investimento
enquadradas no Plano de Ação de Desenvolvimento de
Recursos Endógenos (PADRE) e é apoiada pelo PO CRESC
ALGARVE 2020. A par das intervenções a realizar nos dois
monumentos megalíticos conhecidos na Freguesia do
Ameixial (Anta do Beringel e Anta da Pedra do Alagar),
pretende-se ainda fazer escavação arqueológica numa zona
de necrópole onde foi identificada uma estela com escrita do
Sudoeste, a mais antiga escrita até agora identificada na
península ibérica.

Encontra-se de momento em processo de escavação
arqueológica a Anta do Beringel, sendo este o primeiro passo
para a futura valorização dos monumentos megalíticos
localizados nesta zona. Este é mais um projeto de âmbito
cultural direcionado ao interior do território que tem como
objetivo valorizar uma importante parte da herança cultural
desta região.

Com este projeto pretende-se promover a identidade das
comunidades serranas, diversificar e potenciar a atratividade
do interior do Algarve em termos turísticos criando condições
para a sua visitação, estimular o conhecimento do nosso
passado e a visita ao território, bem como contribuir para a
dinamização da economia desta região.

O projeto, com uma estratégia integrada entre o
conhecimento científico e a classificação dos monumentos,
iniciou-se com as escavações arqueológicas, fundamentais
para o conhecimento científico destes sítios arqueológicos.
Para além disso, a escavação permite identificar as ações
necessárias à conservação e restauro dos monumentos,
permitindo futuramente melhores condições de visitação com
vista ao seu processo de classificação.

Programa Visita Brincando 2020/2021

Num ano letivo especial, em que os desafios constantes nos
obrigam a uma adaptação diária, o programa "Visita
Brincando" reinventou-se de modo a dar resposta às
necessidades do público escolar, cumprindo com todas as
orientações definidas pela Direção-Geral da Saúde.

Assim, para o ano letivo de 2020/2021 apresenta-se um
conjunto de atividades educativas que se adaptam às novas
limitações dos espaços museológicos, dos espaços escolares
e de zonas exteriores. Conheça as nossas propostas em
https://bit.ly/38jAG2Z

https://bit.ly/38jAG2Z?fbclid=IwAR2_TAsnxgCCXeIKmpiZkb4OQa2nVc-dljlhbx5NhKoN0bHx38ZJMl9AgdU


Exposição “A saúde de uma comunidade: Loulé na 1.ª
metade do século XX”
14 de novembro

Inaugurou no passado dia 14 de novembro, na Casa Memória
do Século XX Eng. Duarte Pacheco, a exposição "A saúde de
uma comunidade. Loulé na 1.ª metade do século XX". Esta
exposição dá a conhecer os cuidados de saúde no concelho
de Loulé na primeira metade do século XX, num tempo em
que os hábitos de higiene eram praticamente inexistentes,
contribuindo para a proliferação de diversas doenças.

Na exposição é feita uma homenagem aos médicos Geraldino
Brites, Evardo Pidwell e José Bernardo Lopes, evidenciando
assim o importante papel desempenhado pelos médicos
municipais em prol da saúde pública.

Nesta mostra é ainda salientada a ação da autarquia na
defesa e promoção da saúde dos seus munícipes.

Embora a projeção e preparação desta exposição anteceda a
pandemia da covid-19, faz hoje muito mais sentido, pois um
século depois a saúde volta a ser a grande prioridade.

Presépio Tradicional Algarvio
10 de dezembro

Como já vem sendo costume, na época natalícia, o Museu
convidou um grupo de alunos para conhecer uma tradição
muito antiga: o presépio tradicional algarvio.

Com a participação de todos, efetuámos a montagem do
presépio no Polo Museológico da Cozinha Tradicional.

Paralelamente, na página do Museu no Facebook,
desafiamos miúdos e graúdos a criar o seu próprio presépio,
utilizando materiais que tivessem em casa. Relembre essa
iniciativa aqui: https://fb.watch/37KTPzG1MT/

VIII Roteiro de Presépios de Alte 
19 de dezembro

Adaptado às circunstâncias atuais, decorreu entre 19 de
dezembro 2020 e 6 de janeiro de 2021, a oitava edição do
Roteiro de Presépios de Alte, pois apesar do contexto de
pandemia, é importante manter as memórias e tradições
populares do Natal. Por este motivo, foram criadas todas as
condições necessárias para passear em segurança pelas
ruas da aldeia de Alte e pelas localidades de Montinho, Cerro
e Sarnadas, e descobrir os diversos presépios desenvolvidos
carinhosamente pela comunidade altense, que ano após ano
nos brinda com a sua dedicação e a sua criatividade.

https://fb.watch/37KTPzG1MT/


Incorporações recentes

No Centro de Documentação do Museu foram incorporadas recentemente as seguintes publicações:

 

Brochura publicada com a Newsletter n.º 24 de Fundação Manuel Viegas Guerreiro

Esta publicação reúne os ensaios e depoimentos de Tributo ao primeiro presidente desta Fundação, o
Eng.º Luís Guerreiro. Esta ação foi desenvolvida por altura daquele que seria o seu 60.º aniversário. A
publicação constitui uma singela, mas justa retribuição a todos aqueles que graciosamente participaram
nesta homenagem.

 

Graça, Fernando Santos. Artes, ofícios, tradições e figuras típicas do Concelho de Loulé.

Esta edição, apoiada pela Câmara Municipal de Loulé, reúne um conjunto de memórias, em torno de
diversos temas (ofícios de antigamente, atividades artesanais, artes decorativas, festividades religiosas,
tradições, superstições, usos e costumes de outrora, figuras típicas da terra) que levam o leitor a revisitar
personagens, profissões, momentos e lugares que fazem parte da nossa Identidade coletiva.

 

O Museu Municipal de Loulé incorporou ainda, doado por Maria do Carmo Vasquez da Franca Leal Félix
de Jesus, um conjunto de bens documentais relacionados com o poeta Cândido Guerreiro, na sua
maioria fotografias. Estes documentos apresentam uma grande relevância para o conhecimento da
história local de Alte e da vida de Cândido Guerreiro.
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