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Exposição "LOULÉ. Territórios, Memórias, Identidades"
21 de junho

A inauguração

No passado dia 21 de junho, foi inaugurada, no Museu Nacional de Arqueologia, em Lisboa, a 
exposição LOULÉ. Territórios, Memórias, Identidades. Numa iniciativa conjunta dos Museus 
Nacional de Arqueologia e Municipal de Loulé, esta exposição resultou do Protocolo de 
colaboração entre a Direção-Geral do Património Cultural/Museu Nacional de Arqueologia e a 
Câmara Municipal de Loulé, celebrado a 8 de março de 2016.

Depois de uma pré-inauguração com algumas dezenas de alunos de escolas de Loulé, o ministro 
da Cultura, Luís Castro Mendes, presidiu à cerimónia de inauguração da exposição, a que seguiu 
um momento musical interpretado por Eduardo Ramos, bem como uma visita guiada pelos 
comissários científicos da mesma: Victor S. Gonçalves, Catarina Viegas e Amílcar Guerra, da 
Universidade de Lisboa; Helena Catarino, da Universidade de Coimbra, e Luís Filipe Oliveira, da 
Universidade do Algarve.

A preparação

Foram necessários 15 meses de preparação e mais de 50 técnicos das mais variadas 
especialidades para pôr de pé a exposição LOULÉ. Territórios, Memórias, Identidades, que ocupa
mais de 300 m2 do Mosteiro dos Jerónimos e apresenta um desenho expositivo inovador. 
Ao todo, foram inventariados 1200 bens culturais para a realização de Loulé. Territórios, 
Memórias, Identidades, dos quais 504 bens foram selecionados e 166 restaurados. Os bens
culturais provêm de 13 instituições distintas, entre as quais se destacam o Museu Municipal de 
Loulé e o Museu Monográfico do Cerro da Villa – em Vilamoura – que emprestam mais de 80%
das peças à exposição, às quais se juntam o Museu Nacional de Arqueologia, o Arquivo Municipal 
de Loulé, a UNIARQ – Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, o Museu Municipal de 
Faro, o Museu Municipal da Figueira da Foz, o Museu Municipal de Arqueologia de Albufeira, o 
Museu Municipal de Arqueologia Silves, a Universidade do Algarve, a Faculdade de Ciências e 
Tecnologias da Universidade Nova, o Museu da Lourinhã e a INCM – Imprensa Nacional Casa da 
Moeda.



A exposição

Não há povo mais orgulhoso da sua terra e das suas pessoas do que o povo de Loulé e, para 
perceber a razão por trás de tanto orgulho, basta chegar a qualquer local do concelho, ainda de
olhos fechados, e deixar-nos levar pelos odores de cada uma das suas paisagens para 
imaginarmos a beleza singular destes lugares. Abrimos os olhos, cerramo-los logo de seguida, e
abrimo-los de novo, porque é entre a realidade e o sonho que se encontra o encantamento destas 
terras.

É este Loulé, o Loulé das praias douradas, da serra verdejante e do Barrocal fértil que a
exposição LOULÉ. Territórios, Memórias, Identidades dá a conhecer aos louletanos, aos lisboetas, 
a todos os portugueses e sobretudo aos visitantes internacionais, que na sua maioria só 
identificam o concelho com as suas praias e empreendimentos turísticos, e desconhecem todas 
as suas outras riquezas.

Percorrendo mais de sete mil anos de história, as estórias contam-se através de meio milhar de
objetos e dos seus doadores e guardiões, LOULÉ. Territórios, Memórias, Identidades revela a
importância do concelho de Loulé para o conhecimento das várias civilizações que atravessaram 
a região, da pré-história à Idade Média, e para a investigação arqueológica no país, que esteve 
sempre intimamente ligada ao concelho: uma das principais coleções fundacionais do Museu 
Nacional de Arqueologia provém do Algarve e de Loulé - a coleção reunida pelo algarvio Estácio 
da Veiga – e o famoso etnógrafo louletano Manuel Viegas Guerreiro, natural de Querença foi
Diretor do Museu Nacional de Arqueologia entre 1974 e 1975.

LOULÉ. Territórios, Memórias, Identidades torna visível, para todo o país e para todo o mundo, a 
riqueza do seu património cultural, o maior e mais apelativo concelho do Algarve.

As peças estão expostas em 10 vitrinas e nove ilhas, divididas em três secções e oito núcleos. 
Para além das vitrinas e das ilhas, 8 LCD’s estão espalhados pela galeria este/oeste do Mosteiro 
dos Jerónimos, para dar informação detalhada sobre os vários núcleos, e duas molduras digitais 
colocam em destaque cada um dos dois conjuntos de moedas que são apresentados.

Nota: Todos os munícipes de Loulé podem visitar gratuitamente a exposição de terça-feira a 
Domingo das 10h00 às 18h00, desde que apresentem na Bilheteira do Museu um comprovativo 
de residência (recibo da água, electricidade, etc.). No caso de pretenderem visitar o Museu na 
totalidade terão que adquirir o bilhete.

Famílias no Museu – Flores de Maio
13 de maio

No passado dia 13 de maio, o Famílias no Museu teve por 
mote as tradições relacionadas com o mês de maio, o 
colorido das flores que abundam na primavera e a celebração 
da chegada do verão. Assim, os participantes visitaram o Polo 
Museológico da Cozinha Tradicional, onde puderam conhecer 
as tradições ligadas ao Dia de Maio, nomeadamente a 
tradição das Maias e Maios. Seguidamente, inspirados por 
esta visita, crianças e adultos deram largas à criatividade 
fazendo colares e tiaras de flores em feltro, lembrando assim 
os colares de flores naturais típicos desta época do ano.

Exposição “Quem nos escreve desde a serra” em Parises
14 de maio

Inaugurou no passado dia 14 de maio, junto da Capela de 



Nossa Senhora de Fátima, em Parises, no concelho de São 
Brás de Alportel, a exposição de rua Quem nos escreve
desde a serra sobre as estelas com escrita do Sudoeste e a
Idade do Ferro. Organizada pela Câmara Municipal de São 
Brás de Alportel em parceria com a Câmara Municipal de 
Loulé/Museu Municipal de Loulé e o Projeto ESTELA, a 
exposição estará patente ao público até ao dia 16 de Julho.
No espaço contíguo à exposição também podem ser vistas 
obras contemporâneas dos artistas plásticos Menau, Ângela 
Menezes e da são-brasense Ana Isabel Palma que, a partir 
da escrita do Sudoeste, criaram pinturas murais e um projeto
escultórico.

Apresentação do Passeio Literário “Cândido Guerreiro: O 
poeta de Alte”
18 de maio

No âmbito do Dia Internacional dos Museus, foi apresentado, 
no dia 18 de maio, no Polo Museológico Cândido Guerreiro e 
Condes de Alte, o Passeio Literário Cândido Guerreiro: o 
poeta de Alte.
O Passeio Literário Cândido Guerreiro: o poeta de Alte
nasceu no contexto das atividades desenvolvidas pelas 
investigadoras do Projeto Lit&Tour, um projeto que visa 
estudar e promover as diversas manifestações do diálogo 
entre a Literatura e o Turismo. Um dos objetivos do Lit&Tour é 
contribuir para a divulgação dos autores e dos lugares a eles 
associados, criando propostas de passeios, circuitos e rotas, 
e outras experiências literárias. Assim, o Passeio Literário 
Cândido Guerreiro: o poeta de Alte assume-se como 
primordial para o conhecimento da obra e da figura de
Cândido Guerreiro, patrono do Polo Museológico de Alte. Fica 
então o convite para visitar a aldeia de Alte guiado pelas 
palavras e pelo olhar do poeta Cândido Guerreiro.

Famílias no Museu – Se eu fosse zooarqueólogo
20 de maio

No âmbito das comemorações do Dia Internacional dos 
Museus, decorreu, no dia 20 de maio, uma edição especial do 
Famílias no Museu dedicada à zooarqueologia, disciplina que 
estuda os ossos de animais recolhidos nas escavações
arqueológicas. Num primeiro momento, os participantes 
visitaram o Museu e ficaram a conhecer melhor as peças 
expostas, nomeadamente aquelas que eram usadas para a 
preparação e confeção dos alimentos. Posteriormente, as 
famílias tiveram a oportunidade de observar e manusear os 
ossos de alguns animais e aprender um pouco mais sobre a
tipologia de fauna que outrora existia no nosso território, bem 
como o seu papel no regime alimentar das antigas
comunidades.

Inauguração da exposição “Pedro de Freitas: vida e obra 
de um louletano”
23 de maio

No âmbito das comemorações da Semana do Município de 
Loulé e do Dia Internacional dos Museus, foi inaugurada, no 
dia 23 de maio, no Arquivo Municipal de Loulé, a exposição 



"Pedro de Freitas: vida e obra de um louletano". Baseada
numa das coleções mais heterogéneas, numerosas e 
versáteis do Museu Municipal de Loulé, esta exposição visa 
dar a conhecer um pouco mais sobre o legado de Pedro de 
Freitas, bem como prestar ao mesmo uma merecida 
homenagem. 

Patente até 9 de setembro, a exposição é visitável de 
segunda a sexta-feira das 9h00 às 17h00.

22.º Aniversário do Museu e apresentação da Revista 
“Raízes” n.º 5
26 de maio

No passado dia 26 de maio, foi apresentada, na Alcaidaria do 
Castelo, a Revista Raízes n.º 5.
“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. Esta iniciativa inseriu-se no 
conjunto de atividades comemorativas da Semana do 
Município de Loulé, do Dia Internacional dos Museus e do 
Aniversário do Museu Municipal que celebrou 22 anos de 
existência enquanto instituição. 

O quinto número da Raízes está disponível online em 
www.museudeloule.pt  ou através do link http://bit.ly/2rwIOsi.

Festival "FUSOS" em Alte
26 a 28 de maio

De 26 a 28 de maio, a aldeia de Alte recebeu o festival Fusos 
- Festival de Fusões Artísticas. Organizado pela Associação 
Fungo Azul e inserido no Programa 365 Algarve, este evento 
baseou-se na fusão entre Arte e Artesanato, procurando 
pontos de confluência entre ambas as expressões. O 
programa do Fusos incluiu espetáculos musicais, cinema, 
teatro, fotografia, oficinas de artesanato, um mercado de
velharias, entre outras atividades. Algumas destas iniciativas
decorreram no Polo Museológico Cândido Guerreiro e 
Condes de Alte, onde até ao final do mês de julho, poderá 
visitar duas exposições representativas do espírito deste 
festival: uma de fotografia intitulada A minha casa, a minha 
aldeia, com fotografias de Alte tiradas pelas crianças da 
escola primária de Alte; e, SIMBIS, uma exposição de artes 
plásticas que resulta da parceria de 7 artesãos com 7 artistas 
plásticos. Para além dos altenses, os visitantes também 
tiveram a oportunidade de participar ativamente no festival 
que promoveu a construção e a pintura de uma escultura 
comunitária. 

Ação educativa “Educação não formal e espaços 
culturais”
12 e 19 de junho

Promovida pela Acesso Cultura decorreu, nos dias 12 e 19 de 



junho, a ação educativa Educação não formal e espaços 
culturais. Esta iniciativa, desenvolvida no Auditório do 
Convento do Espírito Santo, em Loulé, visou essencialmente
sublinhar o papel dos serviços educativos enquanto elemento
fundamental para o cumprimento da missão das instituições
culturais.

Inauguração da exposição de BD “Aventuras em Al -
´Ulyà (Loulé): A História de uma Banda Desenhada”
14 de junho

Com argumento de João Miguel Lameiras e João Ramalho-
Santos e ilustrações de André Caetano, no dia 14 de junho, 
foi inaugurada, na Alcaidaria do Castelo, a exposição
Aventuras em Al - ´Ulyà (Loulé): A História de uma Banda
Desenhada. De uma forma simples, didática e divertida, esta
banda desenhada mostra-nos os vários períodos da história 
do Município de Loulé, os povos que o habitaram e que 
deram origem ao atual território e identidade louletana. Desde 
a época dos dinossauros aos períodos marcantes da 
ocupação romana e árabe, passando pelos Descobrimentos, 
entre outros, são vários os momentos retratados nesta 
exposição.

A exposição pode ser visitada até 18 de novembro de terça a
sexta-feira, das 10h00 às 18h00, e aos sábados, das 10h00 
às 16h30.

Atividades do Clube de Arqueologia da escola EB 2/3 
Duarte Pacheco no ano letivo 2016/2017
No âmbito do Clube de Arqueologia da escola EB 2/3 Duarte 
Pacheco, os serviços educativos do Museu Municipal de 
Loulé têm dinamizado, em parceria com as professoras Ana 
Cristina Ferreira e Beatriz Machado, diversas atividades
pedagógicas, tendo sempre como mote o património 
arqueológico. As atividades incluíram uma batida fotográfica 
pelo património de Loulé,  visitas de estudo, escavação 
arqueológica, lavagem de material cerâmico e faunas 
arqueológicas, marcação de materiais cerâmicos e uma breve 
introdução ao trabalho do zooarqueólogo.  Na escola, os 
alunos construíram uma maquete de uma escavação
arqueológica e realizaram um jogo de dominó de figuras com 
o tema da escrita do Sudoeste. Para fechar com “chave de 
ouro” este ano letivo realizou-se, no dia 9 de junho, uma visita 
de estudo ao Museu Nacional de Arqueologia, onde o grupo 
foi muito bem recebido por toda a equipa do MNA. Os alunos 
puderam explorar a exposição “ Antiguidades Egípcias”, 
assistir a uma visita dramatizada e descobrir como se decifra 
a escrita hieroglífica. Tiveram ainda o privilégio de conhecer 
os serviços técnicos do museu, colocar questões e satisfazer 
a sua curiosidade sobre o funcionamento do Museu.



Brevemente
Eis algumas das nossas propostas para os próximos meses:

Em julho:

6.º MINI FESTIVAL DE ARTES INFANTO-JUVENIS DE ALTE

28 de julho - 21h00

Fonte Grande, Alte
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