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IV Roteiro de Presépios de Alte
17 de dezembro de 2016 a 6 de janeiro de 2017

Inaugurado a 17 de dezembro, o IV Roteiro de Presépios de Alte é uma mostra de arte popular e
religiosa, cujo objetivo é o de recuperar o simbolismo do presépio e a memória das tradições 
populares do Natal.

Fruto do trabalho, da dedicação e da criatividade dos altenses, esta 4.ª edição do Roteiro incluiu 
cerca de quarenta presépios, distribuídos por 26 locais de exposição na aldeia de Alte, bem como 
pela restante freguesia, nomeadamente nas localidades de Montinho, Cruz dos Termos, Santa 
Margarida, Sarnadas (em 3 locais), Azinhal e Águas Frias. Assim, pretendendo tornar este 
percurso o mais diversificado e descentralizado possível, de forma a abranger todo o tipo de 
públicos, os presépios foram colocados um pouco por toda a freguesia, em sítios muito diferentes, 
tais como: comércio local (pastelaria, farmácia, boutique, florista, cafés, etc.); instituições (Lar da 
3ª Idade, Escola Profissional, Caixa Agrícola, Junta de Freguesia e Polo Museológico); igrejas 
(Igreja de Nossa Senhora da Assunção e Capela de São Luís); espaços públicos, ruas, montras 
(de espaços que se encontram fechados); janelas, pátios, quintais, entre outros.

Embora todos os presépios possuíssem uma vertente tradicional, eram bastante diversificados 
quer na sua dimensão, como nos materiais de que eram compostos e técnicas utilizados. Assim, o 
Roteiro abrangeu desde os presépios considerados mais clássicos, até aos mais artesanais, 
passando por aqueles em que são usados materiais reciclados e também pelo tradicional presépio 
algarvio “armado” em escadaria e ornamentado com laranjas e searas.

Na organização do IV Roteiro de Presépios de Alte esteve não só envolvida a comunidade, mas 
também a Junta de Freguesia de Alte, as crianças do Centro de Animação e Apoio Comunitário da
Freguesia de Alte e da EB1 de Alte, e os utentes da Associação Pró-Beneficência e Progresso de 
Alte.

O Roteiro pôde ser visitado até 6 de janeiro de 2017.

Laboratório da Memória As pescas e o mar



9 de novembro

Integrada nas Comemorações do Centenário da Freguesia de 
Quarteira, no dia 9 de novembro, decorreu mais uma sessão 
do Laboratório da Memória. Esta iniciativa, subordinada ao 
tema "As Pescas e o Mar", teve lugar na sede da Quarpesca, 
em Quarteira, e contou com a moderação do repórter de
imagem Pepe Brix, que acompanhou a atividade da pesca 
nos dias que antecederam a sessão, de forma a se inteirar da 
realidade da comunidade piscatória de Quarteira. Mais uma 
vez, os quarteirenses partilharam connosco segredos e 
momentos da profunda relação que mantêm com o mar e as 
artes de pesca, contribuindo não só para o aprofundamento 
da história local, mas também para o debate em torno do 
passado, do presente e do futuro da sua terra.

Famílias no Museu - Vamos Fazer empreita
12 de novembro

“Vamos fazer empreita” foi o tema do Famílias no Museu de 
novembro. Esta iniciativa teve lugar no dia 12 e incluiu uma 
visita ao Polo Museológico da Cozinha Tradicional, situado na 
Alcaidaria do Castelo, onde podem ser observados alguns 
objetos confecionados através da técnica tradicional do 
entrelaçar da palma, isto é, a empreita. Nesta atividade, os 
serviços educativos do Museu propuseram aliar a tradição ao 
presente e convidaram os participantes a confecionar bijuteria 
em empreita. No final, as famílias levaram para casa o
resultado do seu trabalho.

Inauguração da exposição SYNOPSIS de Margaret 
Jackson
15 de novembro

No dia 15 de novembro inaugurou, no Museu Municipal de 
Loulé, a exposição SYNOPSIS – Joalharia Contemporânea 
de Margaret Jackson. As peças apresentadas nesta
exposição, que esteve patente até 31 de dezembro, resultam 
do trabalho desenvolvido por Margaret Jackson na “Pontos 
Iguais” - Galeria e Workshops de Joalharia Contemporânea 
(Faro), sob a direção do mestre Filomeno Pereira de Sousa. 
Segundo a artista, “o Museu de Loulé é um belo espaço de 
exposições onde é possível observar objetos do quotidiano 
que o tempo e a utilização humana marcaram de forma tão 
intrigante e indelével”. A partir da observação de artefactos 
expostos no Museu, nomeadamente das peças de jogo,
datadas entre os séculos XII e XIII e encontradas na região de
Salir, Margaret Jackson criou a série “Jogos”.

Tardes no Museu com "Os Modos e os olhares - Aleixo e 
Pessoa em desgarrada (im)provável "
26 de novembro

No passado dia 26 de novembro, a iniciativa Tardes no 
Museu contou com a presença de Afonso Dias e Pedro Gil 
que apresentaram o espetáculo de poesia e música intitulado 
Os Modos e os olhares - Aleixo e Pessoa em desgarrada (im)
provável.  Nesta performance, a ponte entre os dois poetas foi 
feita através da música, aliando o CD – Fado Aleixo de 



Afonso Dias à poesia de Fernando Pessoa nos 125 anos do 
seu nascimento, e foi dada preferência aos versos em 
redondinha maior que ambos cultivaram: Aleixo na 
generalidade da sua obra; Pessoa no seu “cancioneiro”. Este 
encontro é um projeto da associação cultural “Bons Ofícios” e 
conta com o apoio da Direção Regional de Cultura de 
Algarve.

Filhos do Fogo de Deus - Crónicas de uma história de 
opressão racial
2 de dezembro

No dia 2 dezembro, o Museu recebeu a performance Filhos 
do Fogo de Deus - Crónicas de uma história de opressão 
racial. Com Mário Spencer e Thomas Bakk, música incidental 
de Victor Gama, imagem de Vini Almada, som de Stelmo 
Barbosa e roteiro e direção de Tela Leão, Filhos do Fogo de 
Deus é uma performance em formato de sessão de narração 
oral a partir de monografias, dissertações, inquéritos, relatos e 
outros documentos da pesquisa histórica de Robert Edgard
Conrad, "Children of God's Fire: A Documentary History of 
Black Slavery in Brazil".
Thomas Bakk e Mário Spencer proporcionaram-nos um 
espetáculo envolvente e arrebatador  que permite trazer para 
o diálogo atual questões ainda hoje problemáticas que se 
relacionam com os direitos humanos e sociais e com a 
convivência entre povos de diferentes origens.

Apresentação da “Fotobiografia de Cândido Guerreiro”
3 de dezembro

No dia 3 de dezembro, o Polo Museológico Cândido Guerreiro 
e Condes de Alte, em Alte, foi pequeno para receber todos 
aqueles que quiseram assistir à apresentação da
Fotobiografia de Cândido Guerreiro da autoria de Luísa
Martins. A apresentação da obra esteve a cargo de Luís 
Guerreiro, Presidente da Fundação Manuel Viegas Guerreiro, 
entidade responsável pela edição deste estudo, que contou 
com o apoio da Câmara Municipal de Loulé. Luísa Martins, 
investigadora de história local, presta com esta obra merecida 
homenagem a Cândido Guerreiro, um dos maiores poetas 
algarvios, natural de Alte e figura incontornável da nossa
história.

Presépio Tradicional Algarvio
9 de dezembro

Anualmente, o Museu Municipal de Loulé apresenta ao 
público o Presépio Tradicional Algarvio. O Presépio, que pode 
ser visitado até 6 de janeiro de 2017 na Cozinha Tradicional, 
é armado em escadaria, com o Menino Jesus em pé no topo
e os degraus são cobertos com toalhas de linho sobre as 
quais se colocam searas, laranjas e flores. O objetivo é 
recordar ou aprender como os nossos antepassados 
celebravam a quadra natalícia. Nesse sentido, no passado dia 
9 de dezembro, os serviços educativos do Museu 
proporcionaram aos mais novos a oportunidade de 
participarem na montagem do Presépio.



Convidamo-lo também a visitar o Presépio do pediatra e 
artista Francisco José que se encontra na Ermida da Nossa 
Senhora da Conceição durante todo o ano.

Oficinas de Natal
19, 20 e 21 de dezembro

Para assinalar a época natalícia, os serviços educativos do 
Museu Municipal de Loulé realizaram atividades para crianças 
e jovens entre os 6 e os 12 anos. Nos dias 19, 20 e 21 de 
dezembro, os participantes tiveram oportunidade de (re)visitar 
os presépios em exposição na Praça da República, Ermida de 
Nossa Senhora da Conceição e Polo Museológico da Cozinha
Tradicional e inspirados pelo que viram criaram árvores de 
Natal e miniaturas do presépio tradicional algarvio que 
levaram para casa.

Brevemente
Eis algumas das nossas propostas para os próximos meses:

Em janeiro:

DESCULPE, COMO ME CHAMO?

Sala polivalente do Museu Municipal de Loulé

4 de janeiro, 15h00

ENCONTRO DE JANEIRAS

Polo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte

8 de janeiro, 21h00

FAMÍLIAS NO MUSEU – RECRIAR O ESTÚDIO DO PADRE GUERREIRO

Ponto de encontro: Museu Municipal de Loulé

14 de janeiro, 14h30-17h00

ALTE PELA JANELA DO TEMPO

Polo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte



20 de janeiro, 14H30

APRESENTAÇÃO DO LIVRO DE POESIA "SOU EU..." DE LEOCÁDIA QUARESMA

Polo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte

20 de janeiro, 21h00

CONCERTO "GUITARRAS E PATRIMÓNIO" DA ACADEMIA DE MÚSICA DE LAGOS

Sala Polivalente do Museu Municipal de Loulé

28 de janeiro, 16h00

Em fevereiro:

DESCULPE, COMO ME CHAMO?

Sala polivalente do Museu Municipal de Loulé

1 de fevereiro, 15h00

FAMÍLIAS NO MUSEU – OLARIA

Ponto de encontro: Museu Municipal de Loulé

11 de fevereiro, 14h30-17h00

LABORATÓRIO DA MEMÓRIA - ESPLANADA DE QUARTEIRA

Galeria de Arte da Praça do Mar

15 de fevereiro, 18h00

ALTE PELA JANELA DO TEMPO

Polo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte

17 de fevereiro, 14H30

ESPETÁCULO TEATRAL Be P-Art PELA ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA AMARELARTE



Criação de uma ponte entre o passado e o presente através de histórias, lendas e crenças

Museu Municipal de Loulé

22 de fevereiro, 18h00
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