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Título: 

“Quem nos escreve desde a serra” – exposição sobre a escrita do Sudoeste e a Idade 

do Ferro  

Apresentação : 

Exposição dedicada às estelas com escrita do Sudoeste e à Idade do Ferro.  

A escrita do Sudoeste é a voz que nos aproxima dos pensamentos e modos de vida do 

passado, um dos maiores tesouros da arqueologia europeia, uma realidade histórica de 

cariz excepcional, uma imagem de marca da serra que separa o Algarve do Alentejo e 

um símbolo privilegiado da herança histórica da região, pois trata-se da mais antiga 

manifestação de escrita da Península Ibérica, e que está, ainda hoje, por decifrar. 

Com o objetivo de dar a conhecer ao público em geral este tema e os materiais 

arqueológicos que com ele estão relacionados, a exposição está concebida de modo a 

mostrar como este fenómeno resulta de um processo histórico e patrimonial. 

Esta exposição de rua itinerante pretende sobre levar o espaço cultural “Museu” para 

fora de portas, interagindo com os espaços públicos das localidades, e garantir um 

acesso mais democrático à cultura, encontrando-se disponível em qualquer horário. 

Assim, pretende-se que as pessoas se apropriem e sintam este importante património 

cultural como sendo seu. 

Localizada nas vias públicas, a exposição apresenta conteúdos escritos devidamente 

ilustrados e está organizada em temas: a Idade do Ferro, a escrita do Sudoeste, onde 

habitavam e como viviam e morriam essas comunidades, os seus investigadores e os 

conjuntos arqueológicos conhecidos em Loulé e a importância do Museu Nacional de 

Arqueologia na preservação e investigação destes materiais arqueológicos. 

Os conteúdos são sucintos e concentrados na transmissão das ideias principais, num 

discurso contemporâneo e criativo que satisfaz mais do que um tipo de visitante, ou  
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seja, é transversal nas faixas etárias, no nível de conhecimento e nos graus de 

interesse. Assegurou-se ainda que a exposição não tem constrangimentos de acessos 

e horário, proporcionando ao visitante uma curta duração no tempo de visita. Refira-se 

ainda que esta é bilingue (português e inglês), permitindo uma compreensão dos 

conteúdos por visitantes além-fronteiras. 

De forma complementar à exposição foram realizadas abordagens de arte 

contemporânea sobre o tema. O artista plástico El Menau e Ângela Menezes 

apresentam, cada um, um painel com uma pintura mural e de uma instalação, no 

espaço contíguo à exposição. 

Ângela Menezes criou ainda uma instalação contemporânea que representa as vogais 

da escrita do Sudoeste (AEIOU), realizada com ferro de obra e redes de pesca 

reutilizadas, que não só complementa o conteúdo da exposição como cativa 

visualmente quem visita e transita naquele espaço. Esta revela múltiplas perspectivas 

conforme o visitante se desloca, havendo ainda uma metamorfose nocturna através da 

sua iluminação “retroiluminada”. 

Composição : 

A exposição conta com dois núcleos distintos: 

• Um com conteúdos arqueológicos escritos e gráficos, composto por sete painéis 

informativos e 2 balões cénicos com objetivo lúdico, onde as frases escritas 

utilizaram os signos da escrita do Sudoeste equivalentes  

• Outro com abordagens artísticas contemporâneas inspiradas na escrita do 

Sudoeste, composto por dois painéis e uma instalação contemporânea de cinco 

estruturas escultóricas simbolizando signos da escrita do Sudoeste 

Descrição técnica e montagem :  

A exposição é constituída por: 
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•  7 painéis feitos em MDF com 2m de altura por 0,9m de largura e 0,2m de 

profundidade. São bastante pesados e a sua fixação é feita através de um espigão 

de ferro que encaixa num negativo que tem de ser cimentado ao chão. Para efeitos 

de transporte: o comprimento total do painel com o espigão é de 2,33m, em que os 

0,33m ficarão encaixados no chão. Os conteúdos são impressos digitalmente em 

vinil colocado sobre uma placa de alumínio laminada e aparafusada à estrutura de 

MDF. 

• Em articulação com a restante exposição, mas de utilização facultativa: 

a) 2 painéis de abordagens artísticas contemporâneas feitos em MDF com 

idênticas características acima referidas;  

b) 5 estruturas escultóricas em ferro de obra e redes de pesca reutilizadas com 3m 

de altura entre 2,3m/2,7m de largura e por 1m de profundidade. Estas deverão 

ser cravadas no chão com estacas metálicas e a sua iluminação 

“retroiluminada” necessita de um ponto de ligação e passagem de cabos entre 

estas. A utilização destas estruturas que pretendem cativar visualmente quem 

visita e transita nos espaços da exposição, atendendo à sua dimensão e 

logística necessária, em articulação com a restante exposição é facultativa. 

• 2 balões cénicos (a produzir) em k-line com cerca 0,75m de largura por 0,65cm de 

altura Estes devem ser colocados numa superfície vertical plana em zona pública. 

• A exposição conta ainda com 2 conteúdos digitais em formato QR-Code, um 

associado ao processo de elaboração da exposição em 2013 e o outro com todos 

os conteúdos da exposição; 

Condições: 

• A cedência da exposição implica acrescentar um ou mais painéis informativos 

sobre o território/ local que recebe a exposição, bem como um painel artístico 

elaborado por um(a) artista convidado(a) pelo município receptor da exposição. Os 

custos de execução destes painéis ficarão a cargo da entidade receptora, estimado 

em cerca de 145€ por painel (+ IVA). Os conteúdos informativos e fotográficos a 

colocar no painel informativo a acrescentar serão da responsabilidade do Projecto 

ESTELA e o grafismo do painel e material promocional ficará a cargo da Câmara 

Municipal de Loulé. 
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• Atendendo ao seu material construtivo a exposição não está concebida para 

apanhar chuva. Desta forma, deve-se realizar durante a “estação seca” (entre Maio 

e Setembro) ou colocar num local devidamente resguardada de uma eventual 

precipitação. 

• Valor para efeitos de seguro: 20.000 euros. Este deve incluir o transporte de ida e 

volta da exposição e eventuais danos durante a exposição. 

• O transporte desde Loulé e a montagem no local (condições operacionais, licenças 

necessárias, recursos humanos e técnicos, entre outras) ficarão a cargo da 

entidade receptora. 

• Deve ser desenvolvido um Plano de Actividades lúdico pedagógicas durante o 

tempo da exposição entre a Câmara Municipal de Loulé, o Projecto ESTELA e a 

entidade receptora da exposição. 

• Divulgação a cargo da entidade recetora, com a colaboração da Câmara Municipal 

de Loulé e do Projecto ESTELA. 

Entidades organizadoras e autores:  

Câmara Municipal de Loulé 

A Câmara Municipal de Loulé é o órgão executivo do município e tem por missão definir e 

executar políticas que promovam o desenvolvimento do Concelho em diferentes áreas, de acordo 

com as competências legais. O Museu Municipal de Loulé tem como missão investigar, 

inventariar, conservar, documentar, interpretar, valorizar e promover a história do concelho de 

Loulé, contribuindo para a reconstrução e transmissão da memória e identidade coletivas, 

promovendo a fruição, estudo e educação cultural e a criação de novos públicos. 

Projecto ESTELA:  

O Projeto ESTELA tem a preocupação de transformar o conhecimento científico adquirido no 

reforço da identidade das pessoas com o seu património e de criar com esta informação uma 

paisagem cultural. Nascido em 2008, tem por primeiro objetivo a sistematização da informação 

das estelas com escrita do Sudoeste, através da caracterização dos contextos, da cultura material 

e do território dos sítios arqueológicos da serra do Algarve e do Alentejo, contribuindo para a 

revisão e produção de conhecimento sobre a sociedade que aí habitou, nos meados do 1º milénio 

a.C.. 

 



 

5 

 

El Menau 

Natural de Quarteira (1984). Desde sempre teve ligado as artes, o seu percurso no mundo das 

artes tem início em 1998 através do Graffiti. Formado em Design e Comunicação e licenciado em 

Artes Visuais pela Universidade do Algarve. Fundador da Policromia Associação Cultural e 

membro dos colectivos artísticos Vapors, Tira Nódoas e Senau. Actualmente a sua linha de 

trabalho é delineada através da StreetArt, desenho e instalação. As suas obras enraizadas a partir 

de uma visão do meio urbano, apresentando um cariz político e social, servem-se do espaço 

público como veículo para a suas criações. 

Ângela Menezes 

Licenciada em Biologia, trabalhou em investigação clínica, tem formação em pintura e desenho 

dos cursos da Sociedade Nacional de Belas Artes, e ilustração científica com Pedro Salgado e 

Nuno Farinha. Viveu em Londres onde participou em algumas exposições do grupo de artistas de 

Portobello. Em 2009, com uma organização não-governamental desenvolveu as técnicas de 

pintura mural nas suas actividades de voluntariado na Costa Rica, no Peru e na Bolívia. Em 2013, 

iniciou o colectivo artístico 2MW com Paula Barbosa que se foca sobretudo na produção de 

intervenções arte urbana hibridizando as artes visuais, fotográficas e literárias, com a intenção de 

tornar os "não lugares" em locais pessoais e familiares no espaço público. 

 

Mais informação : 

Museu Municipal de Loulé: Rua D. Paio Peres Correia, n.º 17, 8100 Loulé. 289400885 

dcp@cm-loule.pt 

 

Projecto ESTELA: Rua Afonso Henriques 23, 7780-183 Castro Verde. 964007086 ou 

962736461 projecto.estela@gmail.com 
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