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1.ªs Jornadas da Rede de Museus do Algarve
17 de março

Para assinalar o 10.º aniversário da Rede de Museus do Algarve realizaram-se, no dia 17 de
março, as suas 1.ªas Jornadas, cujo tema foi “Museus sem Reservas?”. Este encontro foi recebido 
pelo Museu Municipal de Loulé. Em Loulé, onde se reuniram quase 100 participantes, objetivando 
debater os limites de atuação dos museus e dos seus profissionais no seio das comunidades em 
que se inserem; enumerar quais as reservas mentais, científicas, culturais, sociais, económicas 
e/ou institucionais que determinam a existência das estruturas museológicas do Algarve; perceber
quais as condições que existem na actualidade para pensar, renovar, abrir ou transformar 
museus; e propor novos modelos de atuação e respostas dos museus mais adaptadas à realidade 
e aos desafios contemporâneos da nossa sociedade.
Na sessão de abertura das Jornadas, foi evocado o percurso da RMA durante os 10 anos da sua 
existência, reconhecendo o seu impacto na formação, partilha de informação e recursos das 
equipas dos museus, na transformação da prática museológica com o desenvolvimento de
projectos comuns entre os seus membros, na projeção da visibilidade dos museus e abertura a 
públicos diversos e na colocação de uma estratégia museológica na agenda política para o 
desenvolvimento regional. Neste ponto, foram também lançados novos desafios aos museus 
relacionados com a sua extensão no território e a reinvenção da sua missão comunitária.
Posteriormente, problematizou-se a abertura do museu a novos públicos e apresentaram-se 
experiências de envolvimento comunitário, de abertura das reservas a investigadores e à 
comunidade, bem como a articulação entre a memória e a transformação em processos de 
atualização museológica.
Depois de questionar e refletir sobre os “caminhos de futuro” dos museus, a Rede de Museus do
Baixo Alentejo, organização vizinha, partilhou o seu percurso, atividades recentes e desafios para 
o futuro.
No encerramento, no painel “Outros tempos, novos museus” foram apresentados museus 
recentemente surgidos na Europa acompanhando os desafios da sociedade atual, seus 
problemas, evoluções e contradições.
Constituída em 2007, a Rede de Museus do Algarve é uma organização informal que reúne
profissionais da maioria dos museus e outras estruturas e entidades da área do património cultural 
e natural do Algarve.

Inauguração da exposição "A Aldeia de Alte pelo olhar 



das crianças"
8 de março

No dia 8 de março, inaugurou, no Polo Museológico Cândido 
Guerreiro e Condes de Alte, a exposição de desenhos A 
Aldeia de Alte pelo olhar das crianças. Esta exposição incluiu 
desenhos elaborados pelas crianças que frequentam o ATL 
do Centro de Animação e Apoio Comunitário da Freguesia de 
Alte e que realizaram saídas pela aldeia com a orientação de 
Maya dos Termos, bem como trabalhos de jovens que, 
durante o mês de janeiro, participaram na atividade de pintura
com Maya dos Termos no Polo Museológico de Alte.

Famílias no Museu - À roda do oleiro
11 de março

No mês de março, o Famílias no Museu foi dedicado à olaria. 
Após visitar o Museu, os participantes contaram com a 
colaboração do oleiro Francisco Eugénio para reproduzir 
algumas das peças que faziam parte do quotidiano dos
nossos antepassados. No final, as famílias puderam levar o 
resultado do seu trabalho para casa.

Laboratório da Memória - Fonte Santa
15 de março

No âmbito das Comemorações do Centenário da Freguesia 
de Quarteira, no dia 15 de março, realizou-se mais uma 
sessão do Laboratório da Memória. Desta feita, o tema da 
iniciativa foi a Fonte Santa, local outrora muito frequentado 
por aqueles que acreditavam no poder medicinal das águas
desta fonte e aí buscavam a cura para as suas maleitas. Uma 
vez mais, quarteirenses e amigos de Quarteira partilharam 
connosco as suas memórias e estórias, muitas delas 
incontornavelmente relacionadas com a Fonte Santa.

Inauguração da Exposição "Mãe Soberana: A força do 
Amor"
8 de abril

Integrado no plano de salvaguarda e valorização do culto da 
Nossa Senhora da Piedade, no âmbito da sua inscrição no 
Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial, encontra-
se o projeto de exposição de fotografias dos fotógrafos, Luís 
da Cruz, Fernando Mendes e Vasco Célio, que iniciou o ano 
passado com a exibição da 1.ª exposição e que termina no 
presente ano com a exposição "Mãe Soberana: A Força do
Amor". Esta foi inaugurada no dia 8 de abril e tem curadoria 
de João Chagas Aleixo. A exposição estará patente no 
Convento de Santo António, em Loulé, até ao dia 27 de maio, 
sendo visitável de terça a sexta-feira das 9h30 às 17h30 e ao 
sábado das 9h00 às 16h30.



Famílias no Museu - Histórias guardadas nas rochas
8 de abril

"Histórias guardadas nas rochas" foi o tema do Famílias no 
Museu do mês de abril. Com a colaboração de Francisco 
Lopes e Hélder Pereira, guias da GeoWalks & Talks -
Geoturismo no Algarve, os participantes realizaram um 
percurso pedestre pela cidade de Loulé, onde exploraram, 
observaram e identificaram algumas rochas e fósseis. Através 
desta iniciativa, as famílias aprofundaram os seus
conhecimentos sobre a geologia dos equipamentos urbanos e
desvendaram alguns dos seus segredos e histórias.

Espetáculo teatral "Be P-Art" pela Associação Cultural e 
Recreativa AMARELARTE
28 de março e 18 de abril

Nos dias 28 de março e 18 de abril, o Museu recebeu o 
espetáculo teatral "Be P-Art" pela Associação Cultural e 
Recreativa AMARELARTE, uma performance que faz a fusão
entre expressão visual, corporal, musical e sensorial e que 
procura criar a ponte entre o passado e o presente através de 
histórias, lendas e crenças.
Estes espetáculos centraram-se nos detalhes e realidades 
sobre o Castelo, que evocam a época da Reconquista Cristã, 
eventuais conflitos e a ligação entre as duas grandes
religiões: muçulmana e cristã. Ligações e conflitos com os 
quais o público se identificou e criou uma ponte entre o 
passado e a atualidade.
“Be P-Art” significa ser Parte e ser Arte ao mesmo tempo, 
sendo um dos objetivos destes espetáculos que o público 
faça parte da obra final. Assim, os presentes foram 
convidados a interagir com as personagens e a comer com os 
atores no final das performances.
O espetáculo "Be P-Art" inseriu-se na Programação 365 
Algarve.

XXXIII Semana Cultural de Alte no Polo Museológico 
Cândido Guerreiro e Condes de Alte
De 26 de abril a 30 de abril

No âmbito da XXXIII Semana Cultural de Alte, o Polo 
Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte recebeu
diversas iniciativas, das quais destacamos: no dia 26 de abril, 
as Histórias aos Quadradinhos para crianças, com orientação 
da estudante da Faculdade Belas-Artes da Universidade de 
Lisboa, Mosi, e a apresentação da sua banda desenhada 
Altemente - 15 dias vividos em Alte e desenhados por Mosi; 
no dia 27 de abril, a inauguração da exposição SIMBIS com 
curadoria de Inês Graça e produção da Associação Fungo 
Azul no âmbito do Festival FUSOS que decorrerá nos dias 26, 
27 e 28 de maio, em Alte, e a atuação do Trio de Lisboa que 
apresentou música de Portugal, Polónia e Brasil; e, no dia 30 
de maio, foi assinalado o 8.º Aniversário do Polo Museologico 
Cândido Guerreiro e Condes de Alte com um Encontro de 
poetas populares da freguesia de Alte, uma convidada da 
aldeia de Benafim e apontamentos musicais de Afonso Dias.
A exposição SIMBIS vai estar patente até 31 de julho e é 
visitável de segunda a sexta-feira das 9h00 às 17h00.



5.ª Edição do Walking Festival do Ameixial
28 de abril a 1 de maio

Entre os dias 28 de abril e 1 de maio teve lugar a 5.ª edição 
do Walking Festival do Ameixial (WFA), organizada pela 
Câmara Municipal de Loulé, Proactivetur, Projecto Estela, 
Turismo de Portugal – Algarve e promovida pela QRER –
Cooperativa para o Desenvolvimento dos Territórios de Baixa
Densidade. Com uma programação que incluiu uma série de 
atividades relacionadas com a dinamização e preservação do 
Património Cultural e Natural, o Museu Municipal de Loulé 
juntou-se ao WFA num conjunto de iniciativas dirigidas às 
famílias e à comunidade, nomeadamente em torno da Escrita 
do Sudoeste, do Projecto Estela e da Exposição “Quem nos 
escreve desde a Serra”, assim como um conjunto de
atividades  para os mais pequenos, desenvolvidas num 
espaço kids. Ainda no âmbito da divulgação da Escrita do 
Sudoeste (primeira manifestação de escrita da Península 
Ibérica), a artista Sara Navarro deu continuidade à 
intervenção artística "Paisagem e Memória" iniciada em 
2016 , que consistiu na pintura de 7 de 27 caracteres da 
escrita do Sudoeste, transformando a nossa visão da
paisagem humana e natural da serra no Ameixial, Azinhal dos 
Mouros, Revezes, Tavilhão e Monte dos Vermelhos.  A partir 
desta intervenção foi criado um roteiro de descoberta do 
património arqueológico e arte contemporânea.

Brevemente
Eis algumas das nossas propostas para os próximos meses:

Em maio:

TRADIÇÃO “ATACAR O MAIO”
Polo Museológico da Cozinha Tradicional
De 2 de maio a 31 de maio

DESCULPE, COMO ME CHAMO?
Sala polivalente do Museu Municipal de Loulé
3 de maio, 15h00

FAMÍLIAS NO MUSEU – FLORES DE MAIO
Ponto de encontro: Museu Municipal de Loulé
13 de maio, 14h30-17h00
Público-alvo: crianças a partir dos 6 anos acompanhadas por um adulto
Inscrições gratuitas e obrigatórias: servicos.educativos@cm-loule.pt; 289 400 611

Dia Internacional dos Museus / Semana Comemorativa do Aniversário do Museu

APRESENTAÇÃO DO PASSEIO LITERÁRIO “Cândido Guerreiro: O Poeta de Alte”
Polo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte
18 de maio, 18H00

ALTE PELA JANELA DO TEMPO
Polo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte
19 de maio, 14H30

“SE EU FOSSE… ZOOARQUEÓLOGO”



Museu Municipal de Loulé
20 de maio, 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

EXPOSIÇÃO "PEDRO DE FREITAS - VIDA E OBRA DE UM LOULETANO"
Arquivo Municipal de Loulé
De 23 de maio a 30 de junho
Inauguração dia 23 de maio, 17h00

APRESENTAÇÃO DO LIVRO “TERRA DIVERSA” DE LUÍS DA CRUZ
Museu Municipal de Loulé
Dia 23 de maio, 18h30

APRESENTAÇÃO DA REVISTA "RAÍZES", N.º 5
Museu Municipal de Loulé
Dia 26 de maio, 18h00

Em junho:

DESCULPE, COMO ME CHAMO?
Sala polivalente do Museu Municipal de Loulé
7 de junho, 15h00

ALTE PELA JANELA DO TEMPO
Polo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte
16 de junho, 14H30
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