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Apresentação da plataforma digital "Algarve Imaterial"
3 de março

No passado dia 3 de março decorreu, no Museu do Traje de
São Brás de Alportel, a apresentação da plataforma
ALGARVE IMATERIAL.

Esta plataforma (https://algarveimaterial.wordpress.com),
criada pelo grupo de trabalho de Património Cultural Imaterial,
um dos grupos de trabalho da Rede de Museus do Algarve
(RMA-PCI), tem por objetivo a valorização e divulgação das
manifestações do património cultural imaterial da região, e
consiste num mapeamento das manifestações por concelhos
ou pelos domínios do Património Cultural Imaterial. Encontra-
se também disponível informação diversa relativamente a
publicações e artigos da comunicação social relacionados
com a matéria, assim como notícias, links úteis e legislação
que regulamenta o Património Cultural Imaterial.

Esta sessão, apresentada pelo diretor do museu anfitrião,
Emanuel Sancho, contou com a presença da equipa
coordenadora do projeto, Veralisa Brandão (Museu Municipal
de Olhão) e Helga Serôdio (Museu Municipal de Loulé) e teve
como oradoras convidadas Alexandra Gonçalves, Diretora
Regional de Cultura do Algarve e Elisabete Rodrigues
jornalista e diretora do jornal Sul Informação, que ressalvou a
«importância que os órgãos de comunicação social, regionais
ou nacionais, devem dar a estas questões do Património
Cultural Imaterial» e a forma como a nova plataforma poderá
«ajudar o trabalho dos jornalistas».  

Houve ainda, para além do momento musical que abriu o
encontro, uma mostra de artesanato e ofícios tradicionais,
com a empreita de palma, a cestaria em esparto, as bonecas
de trapos, o mel, entre outros. Após a apresentação, seguiu-
se uma degustação, onde o destaque foi para a panela de
saborosas papas de xarém confecionadas pelas dedicadas
Amigas do Museu do Traje de São Brás de Alportel.

Famílias no Museu – Brincar com o passado
10 de março

No dia 10 de março, a atividade Famílias no Museu foi
dedicada ao tema “Brincar com o passado”. Num primeiro
tempo, as famílias visitaram o Museu e através de algumas
peças ficaram a conhecer melhor os brinquedos de outrora,
nomeadamente um pequeno bule que remonta à época
islâmica e foi recolhido numa escavação arqueológica no
Centro Histórico de Loulé. Posteriormente, com a ajuda das
nossas Técnicas de conservação e restauro, os participantes
tiveram oportunidade de saber como se faz uma réplica deste
objeto e experimentaram a realizar a sua própria réplica. As
réplicas de objetos museológicos são utilizadas pelos serviços
educativos dos museus, no sentido de proporcionar o contato
com os objetos sem que se corra o risco de danificar a peça
original.
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Apresentação do catálogo “LOULÉ. Territórios, Memórias,
Identidades” no Museu Nacional de Arqueologia
15 de março

Depois de ter sido lançado, em Loulé, no dia 1 de fevereiro, o
catálogo da exposição LOULÉ. Territórios, Memórias,
Identidades foi apresentado no Museu Nacional de
Arqueologia, em Lisboa, no passado dia 15 de março. Esta
iniciativa contou com a presença de Paula Araújo da Silva,
diretora-geral do Património Cultural, Vítor Aleixo, presidente
da Câmara de Loulé, António Carvalho, diretor do MNA e
Duarte Azinheira, diretor da Unidade de Publicações da
Imprensa Nacional Casa da Moeda. Tal como em Loulé, foi
referenciada a importância deste catálogo, não só para
conhecer a exposição em detalhe, mas também como ex-
libris da investigação arqueológica do concelho de Loulé,
contando a história das comunidades que o constituíram entre
a Pré-História e a Idade Média.

Festival de Contos Indígenas
23 a 25 de março

Realizou-se em Loulé, nos dias 23, 24 e 25 de março o
Festival de Contos Indígenas, este ano com o tema “As
mouras encantadas e os encantamentos do Algarve”. O
Festival de Contos Indígenas é uma iniciativa do Museu
Nacional de Arqueologia em parceria com diversos
municípios que tem como objetivo proporcionar o contacto
com o património material e imaterial, contando com a
participação de jovens de todo o país. Durante estes dias os
participantes tiveram workshops com contadores de histórias
profissionais para aprender a contar algumas das mais
interessantes lendas algarvias. Realizaram também visitas
culturais ao Castelo de Salir bem com ao património do
Centro Histórico de Loulé. No dia 24, no Convento de Santo
António, realizou-se um espetáculo público onde os jovens
puderam contar algumas das lendas que aprenderam.

Apresentação do livro “Mãe Soberana. A Força do Amor”
25 de março

No dia 25 de março, a Sala da Assembleia Municipal recebeu
a apresentação da obra Mãe Soberana. A Força do Amor  da
autoria de Fernando Mendes, Luís da Cruz, Vasco Célio e
João Romero Chagas Aleixo. Trata-se de álbum fotográfico
que reflete as diversas dimensões do culto a Nossa Senhora
da Piedade e é o culminar de um projeto bianual de exposição
de fotografias dos fotógrafos Fernando Mendes, Luís da Cruz
e Vasco Célio, com curadoria de João Chagas Aleixo, que
decorreu no Convento de Santo António, nos anos de 2016 e
2017. O livro pretende dar a conhecer o olhar destes artistas
sobre esta manifestação religiosa e cultural, com imagens
capturadas desde a década de 80 do século passado. Mãe
Soberana. A Força do Amor constitui também mais um passo
no sentido de inscrever esta manifestação religiosa no
Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial, processo
que se iniciou em 2014. Esta obra pode ser adquirida na Loja
do Museu Municipal de Loulé.
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Workshop de "Introdução à Cerâmica Romana" no Museu
Nacional de Arqueologia
2 a 6 de abril

No âmbito da exposição LOULÉ. Territórios, Memórias,
Identidades decorreu, entre os dias 2 e 6 de abril, no Museu
Nacional de Arqueologia (MNA), um workshop livre de
Introdução à Cerâmica Romana. Esta iniciativa foi orientada
pelos arqueólogos da UNIARQ da Universidade de Lisboa,
Catarina Viegas e Rui de Almeida, e pelos técnicos do MNA
que, num contexto de trabalho de laboratório real, permitiram
aos participantes conhecer todas as etapas do tratamento e
estudo dos materiais arqueológicos. Para os trabalhos teórico-
práticos, o Museu Municipal de Loulé e o Museu Nacional de
Arqueologia disponibilizaram parte de uma coleção comum a
ambas as instituições, nomeadamente a do sítio romano de
Loulé-Velho. O programa do workshop incluiu ainda palestras,
visitas orientadas aos serviços do MNA e à exposição LOULÉ.
Territórios, Memórias, Identidades.

Famílias no Museu – Pintar as cores das casas
14 de abril

O Famílias no Museu do mês de abril convidou os
participantes a conhecer melhor o património arquitetónico e
artístico da cidade de Loulé, bem como as tradicionais
técnicas de pintura com cal. Assim, numa oficina criativa que
contou com a colaboração da Barroca – produtos culturais e
turísticos, as famílias tiveram a oportunidade de criar uma
peça decorativa inspirada nos motivos da arquitetura
tradicional, utilizando as antigas técnicas de pintura com cal e
pigmentos.

Memórias arqueológicas: marcas invisíveis de uma
escavação
14 de abril

No âmbito do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios e da
exposição LOULÉ. Territórios, Memórias, Identidades , teve
lugar, no Museu Nacional de Arqueologia, a iniciativa
Memórias arqueológicas: marcas invisíveis de uma
escavação, uma conversa informal entre diferentes gerações
de arqueólogas que contou com a participação de Ana
Carvalho Dias, Ana Margarida Arruda, Isabel Inácio, Sónia
Pinto e a moderação de Helena Catarino. A conversa teve
como mote as escavações arqueológicas realizadas no
concelho de Loulé em Corte João Marques (Ameixial) e no
Castelo de Salir, girando em torno das estórias ocorridas em
escavação, o relacionamento com as comunidades locais,
entre outros aspetos.

Ciclo de Ensaios Abertos com a Orquestra de Acordeões
14 de abril

No passado dia 14 de abril, o Castelo de Loulé recebeu  a
atuação da Orquestra de Acordeões da Academia de Música
de Lagos/Conservatório de Loulé. Esta iniciativa inseriu-se na
Rota dos Monumentos - Ciclo de Ensaios Abertos  que
pretende dinamizar os espaços patrimoniais exteriores afetos
à Direção Regional de Cultura, como o Castelo de Loulé,
Monumentos Megalíticos de Alcalar, Castelo de Paderne,
Castelo de Aljezur e Ruínas Romanas de Milreu.



Encontro escolar "Jogo do Moinho"
18 de abril

Decorreu, no dia 18 de Abril, inserido nas comemorações do
Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, o Encontro
Escolar “Jogo do Moinho”. Este foi o culminar de um projeto
de parceria no âmbito do grupo dos serviços educativos da
Rede de Museus do Algarve e contou com a presença de
uma turma do 3º ano do concelho de Loulé e uma turma do 3º
anos do concelho de Olhão. O “Jogo do Moinho” é um jogo de
estratégia ancestral que se popularizou no nosso território
durante a Idade Média.  Num primeiro momento, os alunos
desenharam os seus tabuleiros e aprenderam as regras.
Depois tiveram oportunidade de praticar com os colegas ao
longo de várias sessões. O encontro amigável com uma
turma de outro concelho foi uma oportunidade para visitar o
Museu e conhecer mais sobre o património de Loulé.

 

Conversas com História - A intervenção de conservação e
restauro na Igreja Matriz de Loulé 
18 de abril

No âmbito das comemorações do Dia Internacional dos
Monumentos e Sítios, decorreu, no passado dia 18 de abril,
na Igreja Matriz de Loulé, mais uma sessão de Conversas
com História. O mote da conversa foi "A intervenção de
conservação e restauro da Igreja Matriz de Loulé", processo
explicado pelos técnicos diretamente ligados à intervenção,
José Carvalho, Nuno Proença e João Aguiar, onde o público
teve oportunidade de conhecer as técnicas de conservação e
restauro inovadoras colocadas ao serviço do património.

Musealização dos Banhos Islâmicos de Loulé

Está para breve a conclusão do projeto de recuperação e
musealização do edifício dos Banhos Islâmicos de Loulé,
datados dos séculos XII e XIII. Da autoria de Vítor Mestre,
especialista em musealização do património histórico, o
projeto tem como uma das principais valências a interação 3D
disponibilizada aos visitantes, permitindo aos mesmos,
através do recurso a novas tecnologias, conhecer como eram
os banhos islâmicos originalmente.  O edifício dos Banhos
Islâmicos de Loulé, descoberto em 2006, é o único edifício do
género identificado em território nacional, tratando-se mesmo
de um dos edifícios de banhos islâmicos públicos mais
completos no contexto da arqueologia peninsular.

Brevemente

Eis as nossas sugestões para os próximos meses:

 

Em maio:

 

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

 

DESCULPE, COMO ME CHAMO?

Sala polivalente do Museu Municipal de Loulé
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2 de maio, 15h00

 

AÇÃO DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA "VAMOS CAIAR ALTE"

Aldeia de Alte

12 de maio, 09h00 – 17h30

Org.: Projeto EducAlte

Apoio: Junta de Freguesia de Alte e Museu Municipal de Loulé

 

FAMÍLIAS NO MUSEU - "VAMOS CAIAR ALTE" 

Aldeia de Alte

12 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

 

DIA INTERNACIONAL DOS MUSEUS

 

ENCONTRO DE FOTOGRAFIA ARTESANAL

Auditório do Convento do Espírito Santo, Loulé

18 de maio, 9h30-17h30

19 de maio, 9h30-13h00

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

Mais informações: www.museudeloule.pt

 

EXPOSIÇÃO PROJETO KAPTA

CECAL – Centro Experimentação e Criação Artística de Loulé

Inauguração às 18h00

18 de maio a 29 de junho

Terça a sexta-feira 10h00-13h30

Sábado  10h00-16h30

 

ALTE, PELA JANELA DO TEMPO

Polo Museológico de Alte

18 de maio, 14h30

 

CONCERTO M-PEX E ANDRÉ COELHO - GUITARRA PORTUGUESA E MÚSICA ELETRÓNICA

Museu Municipal de Loulé – Pátio da Alcaidaria

18 de maio, 22h00

 

  

COMEMORAÇÃO DO 22.º ANIVERSÁRIO DO MUSEU MUNICIPAL DE LOULÉ

 

APRESENTAÇÃO DA REVISTA RAÍZES, n.º 6

CONFERÊNCIA "LOULÉ E AS ANTIGAS SOCIEDADES CAMPONESAS: DE 5500 A 2000 ANTES DA
NOSSA ERA", POR VÍCTOR GONÇALVES E ANA CATARINA SOUSA

Museu Municipal de Loulé

26 de maio, 16h00

 

Em junho:
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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

 

II FESTIVAL FUSOS

Alte

1 de junho a 3 de junho

 

MERCADO DA PULGA

Fonte Pequena, Alte

2 de junho

 

CURSO DIREITO DE AUTOR E DOMÍNIO PÚBLICO

Sala Polivalente do Museu

5 de junho, 9h30-12h30 /14h-17h

Inscrições: museu@cm-loule.pt

Máximo: 25 participantes
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