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Loulé distinguido como município do ano com a exposição “LOULÉ.
Territórios, Memórias, Identidades”
16 de novembro

 

A exposição LOULÉ. Territórios, Memórias, Identidades  valeu a Loulé o galardão de Município do
Ano na região algarvia, no âmbito dos prémios atribuídos pela Universidade do Minho, através da
sua plataforma UM-Cidades, que pretende distinguir projetos inovadores promovidos pelas
autarquias. A cerimónia de entrega dos galardões decorreu em Guimarães, no passado dia 16 de
novembro.

Com o objetivo de reconhecer e premiar as boas práticas em projetos implementados pelos
municípios com impactos assinaláveis no território, na economia e na sociedade, que promovam o
crescimento, a inclusão e/ou a sustentabilidade, esta iniciativa premiou 9 municípios, um por cada
região de Norte a Sul do país. A nível nacional o grande vencedor foi o Município de Arouca.

Na região algarvia, Loulé foi um dos três municípios finalistas e venceu às candidaturas de
Albufeira, que concorria com o projeto GTI - Grupo de Trabalho de Idosos e Alcoutim, com o
Festival do Contrabando.

Recorde-se que, também em 2016, Loulé foi o vencedor no Algarve destes prémios, com o projeto
“Loulé Criativo”.

Patente ao público desde junho de 2017, no Museu Nacional de Arqueologia, Mosteiro dos
Jerónimos, em Lisboa, LOULÉ. Territórios, Memórias, Identidades  é uma exposição criada de
forma integrada para a valorização de um território e do seu património cultural, promovendo o
reforço de uma identidade junto das suas comunidades. Apresenta mais de 7 mil anos de história
do Concelho, revela costumes, hábitos alimentares e a vida quotidiana das várias civilizações que
por ali passaram através de peças arqueológicas. É o resultado de 15 meses de preparação, 12
comissários científicos e executivos, 40 autores de textos, 1200 bens arqueológicos inventariados,
504 peças expostas, 166 peças restauradas, 154 sítios arqueológicos devidamente cartografados
no sistema de informação documental e geográfica, parceria com 11 instituições, 54 técnicos
envolvidos, contributo de mais de 20 profissões, entre tantos outros números.

Esta iniciativa já foi galardoada pela Associação Portuguesa de Museologia, com os Prémios
APOM-2018, mas relativos a 2017, nas categorias, de “Melhor Parceria” e de “Melhor Catálogo”, e
teve ainda uma Menção Honrosa na área da “Educação e Mediação Cultural”.

Até ao momento, já visitaram a exposição 230 mil pessoas.

 

Famílias no Museu – Iguarias algarvias
10 de novembro

No passado dia 10 de novembro, decorreu, no Polo
Museológico dos Frutos Secos, mais uma sessão de Famílias
no Museu. Com o tema “Iguarias algarvias”, as famílias
participantes ficaram a saber mais sobre a doçaria tradicional
algarvia e tiveram a oportunidade de confeccionar e degustar
figos cheios e estrelas de figo, iguarias preparadas com figos
secos e amêndoa, guloseimas saudáveis que adoçam a boca
dos algarvios há muitas gerações.



Loulé sem Fronteiras – Jogo do Moinho
17 de novembro

No âmbito do programa Loulé sem Fronteiras , promovido pela
Fundação António Aleixo, as técnicas do Museu Municipal de
Loulé dinamizaram, no dia 17 de novembro, uma sessão do
“Jogo do Moinho”, um jogo de estratégia muito popular na
época islâmica, em que participaram crianças de várias
nacionalidades acompanhadas pelos seus familiares.

O objetivo primordial do projeto L oulé sem Fronteiras  consiste
na facilitação da integração social, escolar e profissional de
imigrantes e suas famílias, com intervenção no apoio
individualizado quer a nível social como psicológico.

A sensibilização/informação de crianças e jovens sobre a
diversidade, valorização e diálogo intercultural constituem-se
como fundamentos basilares de intervenção do projeto, bem
como, o desenvolvimento de competências pessoais,
parentais e profissionais de imigrantes em situação de
vulnerabilidade ou risco social.

Workshop de Presépios na Escola Profissional de Alte
27 de novembro

No dia 27 de novembro, os alunos do 3º ano do Curso de
Técnico de Turismo da Escola Profissional de Alte
participaram num workshop de presépios orientado pela
artesã Maria Alierte Graça. Os presépios resultantes desta
iniciativa, elaborados através da reutilização de materiais
muito diversificados, estiveram expostos no Polo Museológico
Cândido Guerreiro e Condes de Alte durante o VI Roteiro de
Presépios de Alte, patente entre os dias 8 de dezembro e 6 de
janeiro.

“Loulé Velho (Quarteira): Novos dados de um sitio
(quase) desaparecido” por Rui de Almeida e Catarina
Viegas 
28 de novembro

Loulé Velho (Quarteira): Novos dados de um sítio (quase)
desaparecido foi o tema da conferência proferida por Catarina
Viegas e Rui de Almeida na Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa, no dia 28 de novembro. Esta
iniciativa inseriu-se no 5.º ciclo Arqueologia em Construção -
UNIARQ / 2018 e no projeto LO.RI.VAI - Loulé Velho e o
Paleoestuário da Ribeira do Carcavai, decorrendo ao abrigo
do protocolo entre a Câmara Municipal de Loulé e
a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa - Centro de
Arqueologia da Universidade de Lisboa.

“Parabéns Sr. Fernando” por Afonso Dias
7 de dezembro

No âmbito das comemorações dos 130 anos do nascimento
de Fernando Pessoa, no passado dia 7 de dezembro, Afonso
Dias apresentou o recital de poesia Parabéns Sr. Fernando .
Esta iniciativa teve lugar no Polo Museológico Cândido
Guerreiro e Condes de Alte e proporcionou aos presentes a
oportunidade de viajar pela obra de Fernando Pessoa e dos
seus heterónimos mais conhecidos: Ricardo Reis, Álvaro de
Campos e Alberto Caeiro.



VI Roteiro de Presépios de Alte 
8 de dezembro

No passado mês de dezembro, Alte acolheu a 6.ª edição do
Roteiro de Presépios. Fruto da imaginação e da criatividade
das gentes de Alte, os presépios, dispersos pelas ruas da
aldeia de Alte e em alguns lugares da freguesia como
Montinho, Sarnadas, Azinhal e Águas Frias, puderam ser
admirados entre os dias 8 de dezembro e 6 de janeiro.

Numa organização conjunta da Autarquia, Junta de
Freguesia, Paróquia, instituições e população de Alte, esta
iniciativa pretende tornar Alte numa galeria de arte popular e
religiosa, recuperar o simbolismo do presépio e a memória
das tradições populares do Natal, estimulando a criatividade,
a originalidade e a solidariedade dos altenses que se unem
para dar um colorido diferente à sua aldeia nesta época
festiva.

Presépio Tradicional Algarvio 
11 de dezembro

À semelhança de anos anteriores, de 11 de dezembro a 6 de
janeiro, pôde ser apreciado no Polo Museológico da Cozinha
Tradicional, na Alcaidaria do Castelo, o presépio tradicional
algarvio. Armado em escadaria, com o Menino Jesus em pé,
no alto e ao centro, rodeado de searinhas, laranjas e flores,
trata-se de uma das mais importantes tradições da região
durante esta quadra. Este presépio é “montado” todos os
anos pelas técnicas do Museu Municipal e o Menino Jesus
exposto é propriedade particular que gentilmente cede esta
peça para ser colocada no trono.



Apresentação do livro “Os Segredos de Loulé: Uma
história em Banda Desenhada”
14 de dezembro

No dia 14 de dezembro, foi apresentado, no Salão Nobre dos
Paços do Concelho, o livro Os Segredos de Loulé: Uma
história em Banda Desenhada, iniciativa que contou com a
presença dos autores João Miguel Lameiras e João Ramalho
Santos (argumento) e André Caetano (arte).

Num futuro imaginado, a Terra está transformada num bloco
de gelo e a humanidade partiu para colonizar outros planetas,
acabando os seres humanos por esquecer a história e a
cultura das terras de onde partiram. Para tentar reconstruir
esse passado perdido, várias expedições de Verificadores
rumaram à Terra em busca de informação fidedigna. Uma
dessas expedições vai investigar a lenda de um mítico arquivo
que existiria nas Minas de Sal de Loulé.

Este é o ponto de partida de Os Segredos de Loulé: Uma
História em Banda Desenhada, uma viagem pela história de
Loulé e a sua região, desde o início do universo até aos
nossos dias e ao futuro. Esta edição da Câmara Municipal de
Loulé é um marco importante na história da BD no nosso país
- e no empenho da Câmara em prol da cultura - por apostar
numa história e narrativa menos comuns neste tipo de obra, e
num formato mais próximo das melhores edições de BD
atuais, permitindo realçar a arte do desenhador e contar uma
história com fôlego e duração.

Ao contrário de outros projetos institucionais deste tipo, os
autores enveredaram por um relato amplo e original, num
registo de ficção-científica, que recua ao mais distante
passado, e percorre a história desta cidade (e deste concelho)
algarvio até ao futuro.

Para além da escolha de um registo de ficção científica, nada
habitual na BD histórica, o livro Os Segredos de Loulé  opta
também por se apoiar nos diálogos em vez da narração “em
off”, como é costume nas obras desta temática. A exceção,
assumida, é a parte dedicada à lenda da moura Cássima, que
homenageia a BD histórica clássica e autores como Eduardo
Teixeira Coelho e Artur Correia. Para além de incorporar nos
desenhos de André Caetano imagens reais de objetos como o
Foral de Loulé, ou usar o padrão dos mosaicos encontrados
no Cerro da Vila, em Vilamoura, como moldura das páginas
dedicadas ao período romano, Os Segredos de Loulé  não
esquece também as bandas desenhadas que antes dele
destacaram a região de Loulé e as suas figuras históricas.

Além da edição em português o livro está disponível também
numa edição em língua inglesa.

Oficinas de Natal
17 a 19 de dezembro

Entre os dias 17 e 19 de dezembro decorreram as Oficinas de
Natal dinamizadas pelos serviços educativos do Museu
Municipal de Loulé. As crianças participantes tiveram
oportunidade de realizar diversas atividades que estimularam
a sua imaginação e criatividade, sobretudo no que diz respeito
à confeção de decorações de Natal recorrendo a materiais
reutilizados. 

 



Loulé prepara-se para receber a Bienal Ibérica do
Património 2019

Loulé sucede a Valladolid como cidade anfitriã da AR&PA -
Bienal Ibérica do Património Cultural. É em outubro de 2019
que a cidade algarvia irá acolher este evento nascido da fusão
da Bienal de la Restauración y Gestión del Patrimonio
AR&PA, que acontece em Valladolid desde 1998, com a Feira
do Património, certame criado em 2013, em Portugal.

Com o objetivo de promover, valorizar e dar visibilidade ao
setor do património cultural, pretende-se reunir neste fórum
vários agentes, nomeadamente da área da museologia,
reabilitação urbana, conservação e restauro, ateliers de
design e arquitetura, projetos de cooperação internacional,
entre outros, para um debate alargado.

Por outro lado, a Bienal contará com um programa cultural,
com destaque para iniciativas pedagógicas dirigidas aos mais
novos e à comunidade escolar, na área da educação
patrimonial.

Refira-se que este evento ocorre de forma alternada entre
Portugal (sempre itinerante, nos anos ímpares) e Espanha
(em Valladolid, nos anos pares). No ano 2017, o primeiro ano
deste formato ibérico, a cidade de Amarante acolheu o
evento, seguindo-se agora Loulé como palco da Bienal.

Este ano, entre 8 e 11 de novembro, 32 entidades
portuguesas nas áreas da conservação e restauro, formação,
direções regionais de cultura, fundações, comunidades
intermunicipais, projetos integrados de base territorial,
empresas de gestão patrimonial, autarquias e entidades
regionais de turismo estiveram representadas em Valladolid.

Ações como a reabilitação de edifícios como o Solar da
Música Nova ou o Palácio dos Espanhóis, o projeto de
musealização dos Banhos Islâmicos de Loulé, uma
programação diversificada com iniciativas que visam dar a
conhecer o património histórico concelhio (como é o caso das
caminhadas “Património ao Luar” ou o programa para escolas
“Visita Brincando”), a valorização das artes tradicionais como
a empreita, a olaria ou a caldeiraria através do projeto “Loulé
Criativo” ou ainda a Exposição Loulé: Territórios, Memórias,
Identidades, patente ao público no Museu Nacional de
Arqueologia, e que dá a conhecer os mais de sete mil anos de
história do território do Concelho, são exemplos da
importância dessa valorização patrimonial que tem orientado a
política cultural do Município de Loulé.

Brevemente

Eis algumas das nossas sugestões para os próximos meses:

 

Em janeiro:

 

EXPOSIÇÃO LOULÉ. TERRITÓRIOS, MEMÓRIAS, IDENTIDADES

Museu Nacional de Arqueologia, Lisboa

Org.: Direção-Geral do Património Cultural/Museu Nacional de Arqueologia e Câmara Municipal de
Loulé/Museu Municipal de Loulé

 

EXPOSIÇÃO ECOS DA SERRA - 50 ANOS DE MEMÓRIAS

Polo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte

Segunda a sexta: 9h00-17h00

 

EXPOSIÇÃO TRABALHADORES FORÇADOS PORTUGUESES NO III REICH E OS LOULETANOS NO
SISTEMA CONCENTRACIONÁRIO NAZI

Edifício da Assembleia Municipal - Casa Memória Duarte Pacheco

Terça a sexta 10-13h e 14h-18h



Sábado 10h-16h30

Org.: Instituto de História Contemporânea, Universidade de Lisboa e Câmara Municipal de Loulé

 

EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA O ESCRITOR DE SONHOS DE JORGE GRAÇA

Claustro do Convento Espírito Santo, Loulé

 

PRESÉPIO DE FRANCISCO JOSÉ

Ermida de Nossa Senhora da Conceição, Loulé

Terça a sexta 9h30-17h30

Sábado: 9h30-16h0

 

EXPOSIÇÃO DE PRESÉPIOS DE ALUNOS DA ESCOLA PROFISSIONAL DE ALTE

Polo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte

Segunda a sexta: 09h00-17h00

Patente até 25 de janeiro

 

DESCULPE, COMO ME CHAMO?

Sala polivalente do Museu Municipal de Loulé

9 de janeiro, 15h00

 

FAMÍLIAS NO MUSEU

Museu Municipal de Loulé

12 janeiro, 14h30-16h30

Público-alvo: crianças a partir dos 6 anos acompanhadas por um adulto

Inscrições gratuitas e obrigatórias: servicos.educativos@cm-loule.pt; 289 400 611

 

SESSÃO DE ESCLARECIMENTO - EUROPA CRIATIVA

Auditório do Convento do Espírito Santo

16 de janeiro, 10h00

Inscrições: geral@europacriativa.eu

Org.: Câmara Municipal de Loulé e Europa Criativa

 

ALTE, PELA JANELA DO TEMPO

Polo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte

18 de janeiro, 14h30

 

APRESENTAÇÃO DO LIVRO LARGO DO MERCADO DE AFONSO DIAS POR PEDRO FERRÉ

Polo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte

25 de janeiro, 18h00

 

CICLO DE CONFERÊNCIA TURISMO ACESSÍVEL

SEMINÁRIO TURISMO CULTURAL

Auditório do Convento do Espírito Santo

31 de janeiro, 14h00 – 17h30

Inscrição: 289800100 (ext. 7161) / cieoinfo@ualg.pt

Org.: Universidade do Algarve; Turismo do Algarve e Câmara Municipal de Loulé
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