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Museu Municipal de Loulé recebe dois prémios APOM
24 de maio

 

No passado dia 24 de maio, o Museu Municipal de Loulé foi distinguido com dois prémios na
cerimónia da Associação Portuguesa de Museologia (APOM 2019) que decorreu no Museu e
Teatro de Leiria.

Assim, na área da Comunicação Online, o museu foi distinguido com o projeto visita virtual da
exposição LOULÉ. Territórios, Memórias, Identidades , que será dada a conhecer ao público e
permanecerá para seu usufruto após o encerramento da exposição que esteve patente no Museu
Nacional de Arqueologia. Brevemente haverá novidades!

Já na área da Investigação, foi premiada a exposição Trabalhadores Forçados Portugueses no III
Reich e Os Louletanos no Sistema Concentracionário Nazi patente na Casa Memória Duarte
Pacheco. Esta exposição foi fruto do trabalho desenvolvido, por uma equipa liderada por Fernando
Rosas, no âmbito do projeto Trabalhadores forçados portugueses no Terceiro Reich, financiado
pela fundação alemã EVZ - Erinnerung, Verantwortung, Zukunft (Memória, Responsabilidade,
Futuro) e localmente por Luísa Martins e João Sabóia que prepararam o núcleo dedicado a Loulé.

A cerimónia APOM distingue os melhores trabalhos dos profissionais e instituições museológicas,
incentivando e premiando a criatividade, dando visibilidade ao que melhor se faz em Portugal na
área da museologia. Num universo de 190 candidaturas, foram atribuídos 25 prémios e uma
menção especial.

Os prémios recebidos são assim um reconhecimento do trabalho que a equipa do museu, em
parceria com outras instituições, tem desenvolvido no sentido de dar a conhecer, cada vez mais,
Loulé e as suas raízes e identidades culturais às gentes da sua terra, mas também aos que nos
visitam, levando o nome deste concelho além-fronteiras.

 

Famílias no Museu - O Jogo da Memória
11 de maio

No dia 11 de maio, decorreu mais um Famílias no Museu,
desta feita subordinado ao tema "Jogo da Memória – Escrita
do Sudoeste". Inserida na 3.ª edição do projeto "Bora lá ao
Parque", esta iniciativa decorreu no Parque Municipal, onde as
famílias participantes puderam descobrir um pouco mais
sobre os nossos antepassados e a sua forma de
comunicarem.



Inauguração do Passeio Literário Cândido Guerreiro -
Roteiro para pessoas com mobilidade reduzida 
17 de maio

Numa parceria entre a Câmara Municipal de Loulé e a Escola
Profissional de Alte, foi inaugurado, no dia 17 de maio, neste
estabelecimento de ensino de Alte, o Percurso Literário
Cândido Guerreiro, adaptado a pessoas com mobilidade
reduzida.
A Comissão Europeia criou uma rede, apoiada pelo Programa
Erasmus+, que permite aos intervenientes locais convidar
modelos inspiradores para darem testemunho das suas
experiências junto dos jovens, motivando-os para superarem
as suas dificuldades, integrando os valores comuns da vida
quotidiana, na construção de uma sociedade mais tolerante,
inclusiva e próspera.
É nesta perspetiva que surgiu a iniciativa europeia Modelos
Inspiradores/Role Models a qual está relacionada com a
inclusão e igualdade de oportunidades no âmbito da
Educação, sendo o projeto financiado pela União Europeia.
Em linhas gerais, os principais objetivos da iniciativa são a
promoção da inclusão social, a promoção de uma cidadania
ativa e a criação de um compromisso com os valores
europeus comuns, como a democracia, a solidariedade e o
respeito pelos direitos humanos.
Desta forma, o Município de Loulé, através da Divisão de
Coesão e Inovação Social, aceitou o desafio da Agência
Nacional Erasmus+, e convidou dois modelos
inspiradores/Role Models - João Monteiro, presidente da
Associação Existir, licenciado em Psicologia Clínica e
portador de deficiência motora, e Eduardo Ferreira,
rececionista numa empresa privada, proprietário de um
quiosque na aldeia de Alte, e também portador de deficiência
motora - para partilharem a sua história de vida junto da
comunidade em geral, bem como dos jovens estudantes da
Escola Profissional Cândido Guerreiro, situada na freguesia
de Alte.
No dia 20 de março, a Escola Profissional Cândido Guerreiro,
através da coordenadora do curso de Turismo e dos seus
Alunos do 10º ano, desafiou os dois Modelos
Inspiradores/Role Models para adaptarem o Percurso
Literário Cândido Guerreiro à população com mobilidade
reduzida, tendo surgido deste encontro um Roteiro Literário
para todas as pessoas, visando o convívio e lazer entre os
participantes.

Comemorações do Dia Internacional dos Museus e da
Noite Europeia dos Museus
18 de maio



No âmbito das comemorações do Dia Internacional dos
Museus e da Noite Europeia dos Museus, decorreu a 18 de
maio, a inauguração da exposição “Amar Cássima”, de Sílvia
Rodrigues, no Museu Municipal de Loulé.
Esta coleção de joalharia é inspirada na lenda da Moura
Cássima, filha mais nova do governador mouro que dominava
o território em 1149 e, que se diz, ainda hoje vive presa a um
encantamento numa fonte em Loulé.
A coleção “Amar Cássima” é o resultado do trabalho de Sílvia
Rodrigues enquanto residente do Loulé Design Lab, espaço
de criação e experimentação da Câmara Municipal de Loulé,
em estreita colaboração com Jürgen Cramer, artesão da
Oficina dos Caldeireiros (pertencente à rede de oficinas do
Loulé Criativo).
Sílvia Rodrigues é designer e proprietária da Sigues, uma
marca que trabalha o amor nas suas coleções de jóias, malas
e candeeiros, peças de autor feitas com papel de jornal.
Sigues é uma marca jovem que aposta na inovação e
criatividade com peças sustentáveis, ecológicas e amigas do
ambiente.
Todas as peças da coleção “Amar Cássima” são feitas
manualmente, conjugando as técnicas ancestrais do trabalho
em cobre com a inovação do uso do papel de jornal
impermeabilizado. As primeiras peças desenvolvidas foram já
apresentadas em maio de 2018, no Algarve Design Meeting,
em Faro.
Inspirada na lenda da Moura Cássima, esta coleção relembra
o período conturbado da história de Loulé, aquando do
domínio dos Mouros e da conquista da cidade por D. Paio
Peres Correia, em 1249, provocando a fuga do governador
mouro para Tânger. Para proteger as suas três filhas, o
governador deixa-as encantadas e escondidas numa fonte.
A coleção apresentada é constituída por três conjuntos, cada
um dedicado a uma das filhas do governador. As tiras de
cobre são longas, retas, assimétricas, de pontas aguçadas e
“abraçam” os círculos de papel de jornal (as pedras preciosas
desta coleção), tal como o governador de Loulé abraça as
suas três belas filhas para as proteger de um possível
cativeiro.
A filha mais velha, Lydia, de pele excessivamente clara, trazia
por norma uma túnica branca (colar e brincos), Zara, a filha do
meio, tinha cabelos de ouro e vestia-se de amarelo como um
girassol (colar e pregadeira) e a mais nova Cássima, era
morena, com cabelos negros que lhe caiam em bandós no
vestido verde pálido.
Cássima, a personagem principal desta lenda, tem nesta
coleção um lugar de destaque (colar, brincos, anel e pulseira),
evidenciando desta forma a sua importância face às outras
irmãs, pois para o seu pai ela era a moura preferida, a mais
gentil e formosa das três.
As irmãs Lydia e Zara foram libertadas por um escravo
carpinteiro de Loulé, que trouxe de Tânger dois pães
entregues pelo governador que continham a chave para pôr
fim ao feitiço. Diz-se que Cássima permanece encantada na
fonte até aos dias de hoje, pois o pão que a libertaria
foi cortado por curiosidade pela mulher do escravo carpinteiro
e perdeu assim os poderes para o seu desencantamento. 
Esta iniciativa contou ainda com um desfile de moda,
momentos de dança com a professora Patrícia Elias e as
suas alunas, vídeo de Alexandre Serôdio, sonoplastia e DJ
Set a cargo de Miguel Neto.



24.º Aniversário do Museu e apresentação da Revista
"Raízes" n.º 7 
25 de maio

No passado dia 25 de maio, foi apresentado, no Museu
Municipal de Loulé, o nº 7 da Revista Raízes. Esta iniciativa,
que decorreu no âmbito das comemorações da Semana do
Município e do 24º aniversário do Museu, contou com a
presença de Luís Filipe Oliveira, enquanto apresentador desta
desta publicação.

A Revista Raízes, cujo primeiro número foi editado em 2013,
tem uma periodicidade anual.
“Quem são os louletanos? Como são? Que características
tem a nossa cultura, quais as nossas tradições?” foram
algumas das perguntas que estiveram na origem desta
publicação que convida o leitor a saber mais sobre o território
de Loulé e as suas gentes. Em suma, Raízes apresenta-se
como uma revista de divulgação do Património Cultural
concelhio e, paralelamente, como um espaço de reflexão e de
conhecimento, contribuindo para a edificação contemporânea
da identidade louletana.

Nesta edição são apresentadas as seguintes temáticas: “Nós,
os Louletanos" – Carlos Albino (por Salvador Santos), “In
Memoriam" – Joaquim Romero Magalhães (por João Chagas
Aleixo), “As nossas tradições" – Os Sapateiros de Loulé  (por
Teresa Mascarenhas) e a Festa dos Milhos (por Sónia Silva),
“As nossas estórias" – Corredora, zona emblemática de
Loulé (por José Gomes Cabrita, com introdução por Luísa
Martins) e Do petromax à luz elétrica: histórias iluminadas do
quotidiano louletano (por Lígia Laginha) e “Os nossos
espaços de memória" – O Palácio dos Espanhóis e o Solar da
Música Nova – duas casas nobres de Loulé (por Helga
Serôdio).

No culminar das celebrações cantaram-se os parabéns ao
Museu e proporcionou-se um momento de convívio entre os
presentes após partir-se o bolo.

Conferências no Museu sobre presença judaica em Loulé 
1 de junho

No dia 1 de junho, o Museu Municipal de Loulé recebeu o
historiador Jorge Martins e o arquiteto José Afonso, autores
de duas conferências em foi abordada a presença judaica em
Loulé, o flagelo da Inquisição e a influência do judaísmo na
arquitetura local. Assim, Jorge Martins apresentou uma
dissertação intitulada “A Inquisição em Loulé, terra de três
culturas”, enquanto José Afonso se debruçou sobre “Símbolos
de geometria sagrada em Loulé comparados com outros a
nível nacional e internacional”.

Esta iniciativa inseriu-se nas comemorações da Semana do
Município. 



90.º Aniversário do Café Calcinha 
5 de junho

No passado dia 5 de junho, o Café Calcinha celebrou 90 anos
de existência. Para assinalar esta data foi desenvolvido um
vasto programa cultural, que incluiu diversas conferências e
um aperitivo de honra.
Esta iniciativa contou com a presença do grego Vassilis
Stathakis, Presidente da Associação Europeia dos Cafés com
História e proprietário do Café Kipos, na ilha de Creta, em
funcionamento há 148 anos, que conjuntamente com Vítor
Aleixo e o Presidente da Associação Portuguesa dos Cafés
com História, Vítor Sá Marques, protagonizou, no Café
Calcinha, a sessão de abertura. 
Já no auditório do Convento do Espírito Santo decorreram
algumas conferências temáticas sobre estes espaços de
tertúlia que têm também uma forte carga histórica. Assim,
Adriana Nogueira, Directora Regional de Cultura do Algarve,
falou sobre “A vocação dos cafés com história enquanto
testemunho cultural e histórico e enquanto lugares de
promoção da cultura”. Posteriormente, foi a vez de João
Paulo Martins, da Faculdade de Arquitetura de Lisboa,
abordar “O design arquitetónico dos cafés com história”,
enquanto Maria Calado, do Centro Nacional de Cultura, se
associou a esta iniciativa com uma abordagem à “Importância
dos cafés com história nas rotas europeias de cultura”.
A sessão encerrou com a apresentação do “Roteiro no interior
do Café Calcinha”.
De volta ao espaço do Calcinha, os participantes foram
convidados para um aperitivo de honra. José Teiga, da Casa
da Cultura de Loulé, recitou poemas e excertos de textos de
autores que passaram pelo Café Calcinha, como é o caso
mais paradigmático do poeta António Aleixo.
Refira-se que, para além do Calcinha, são membros da
Associação Europeia dos Cafés com História Les Deux
Magots de Paris, o L’Ópera de Barcelona, o Kipos de Chania,
o Central de Budapeste, o La Calcina de Veneza ou o
Majestic do Porto, entre MUITOS outros.

Serão “As sortes nos Santos Populares” em Querença 
12 de junho

No passado dia 12 de junho, o Polo Museológico da Água,
em Querença, foi pequeno para acolher todos aqueles que
quiseram celebrar connosco os Santos Populares e as
tradições relacionadas com estas festividades. Da atividade
fizeram parte os “utensílios” usados outrora nas sortes dos
santos populares, tais como favas, cardos, tábua de tender o
pão com os montinhos de sal (funcionava como uma espécie
de “boletim meteorológico”), chumbo, raminho de alecrim,
papelinhos, entre outros. Seguidamente foram lidos poemas,
da autoria de Filipa Faísca, relacionados com as
comemorações dos Santos Populares em Querença.
Lembraram-se as grandes festas (com atuação das marchas
e do rancho folclórico) que se faziam por altura do S. João na
Fonte Benémola ou Fonte Menalva (como os antigos lhe
chamavam) ou, ainda, Fonte Grande. Como as águas tinham
propriedades medicinais, vinham pessoas de longe,
propositadamente, tomar o banho de S. João. Depois, já no
exterior do Polo, o serão continuou com o tradicional “saltar
da fogueira” e A demonstração de algumas das sortes
faladas anteriormente. 



Inauguração da exposição “Bastidores do Labirinto do
Artista” de Daniel Vieira 
14 de junho

Inaugurou no dia 14 de junho, no Polo Museológico Cândido
Guerreiro e Condes de Alte, a exposição "Bastidores do
Labirinto do Artista" de Daniel Vieira. Esta iniciativa reúne
originais, inspirações, fotografias e documentos que
integraram o processo de criação do projeto "Labirinto",
realizado em Alte.

A exposição, com curadoria de Renata Pawelec, pode ser
visitada até 30 de setembro, de segunda a sexta-feira, entre
as 9h00 e as 17h00.

Mostra de trabalhos sobre “Lendas e Encantamentos
Algarvios” 

Durante os meses de maio e junho, pôde ser vista, na Sala
Polivalente do Museu Municipal de Loulé, uma mostra de
trabalhos realizados por alunos do ensino pré-escolar do
Concelho de Loulé no âmbito do projeto "Lendas e
Encantamentos Algarvios", promovido pela Rede de Museus
do Algarve. Através deste projeto, pretendeu-se valorizar o
património oral do Algarve, nomeadamente as lendas
algarvias, expressão patrimonial imaterial integrante da
identidade regional. 

As lendas estão intrinsecamente relacionadas com a História
das regiões e a sua identidade cultural, sendo uma
manifestação oral, transmitida de geração em geração, que
combina factos reais com factos fantasiosos, mas que se
apresenta como sendo verdadeira ou fundada na realidade,
estando associada a um lugar e tempo determinados.

O património oral é a expressão cultural de um povo e do seu
modus vivendi, dando a conhecer o seu imaginário, cultura e
tradições.

Brevemente

Eis algumas das nossas sugestões para os próximos meses:

 

Em julho:

 

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 10h-13h e 14h-17h30

Sábado 10h00-16h30

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

 

Exposição Amar Cássima de Sílvia Rodrigues

Museu Municipal de Loulé

Patente até 27 de julho

terça a sexta 10h00-18h00

sábado 10h00-16h30

 

Exposição Bastidores do Labirinto do Artista de Daniel Vieira

Com curadoria de Renata Pawelec

Polo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte

Patente até 30 de setembro

Segunda a sexta: 09h00-17h00

 

8º Mini Festival de Artes Infanto-Juvenis de Alte

Fonte Pequena

26 de julho, 21h00

Org.: Polo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte

 

Em agosto:

 

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 10h-13h e 14h-17h30

Sábado 10h00-16h30

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

 

Exposição Bastidores do Labirinto do Artista de Daniel Vieira

Com curadoria de Renata Pawelec

Polo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte

Patente até 30 de setembro

Segunda a sexta: 09h00-17h00
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