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Premiada parceria entre Museu Municipal de Loulé e Museu Nacional de
Arqueologia
25 de maio

 

No passado dia 25 de maio, data em que assinalou o seu 23º aniversário, o Museu Municipal de
Loulé recebeu, em conjunto com o Museu Nacional de Arqueologia, o reconhecimento público da
Associação Portuguesa de Museologia pelo projeto LOULÉ. Territórios, Memórias, Identidades ,
tendo sido galardoado com os prémios “Melhor Parceria” e “Melhor Catálogo” e com uma Menção
Honrosa na área da “Educação e Mediação Cultural”. A atribuição dos galardões decorreu no
Museu Nacional dos Coches, em Lisboa, e contou com a presença do Presidente da Câmara
Municipal de Loulé, Vítor Aleixo.
Loulé figurou, assim, numa cerimónia em que foram atribuídos cerca de 70 prémios em diversas
categorias, distinguindo o melhor da museologia em Portugal, entre agentes e instituições que
fizeram um trabalho notável ao longo do ano de 2017.
Inaugurada a 21 de junho de 2017, no Museu Nacional de Arqueologia, no Mosteiro dos
Jerónimos, em Lisboa, a Exposição LOULÉ. Territórios, Memórias, Identidades  tem alcançado um
assinalável sucesso não só pelo número de visitantes (mais de 180 mil até ao momento) mas
também pelas diversas atividades que têm sido desenvolvidas a partir desta mostra que dá a
conhecer os mais de sete mil anos de História do território do Concelho de Loulé.
Com o título “Parceria Feliz”, o primeiro prémio atribuído às duas instituições realça a profícua
parceria estabelecida entre a Direção Geral do Património Cultural/ Museu Nacional de
Arqueologia e a Câmara Municipal de Loulé/ Museu Municipal de Loulé, através de protocolo de
colaboração firmado a 8 de março de 2016. Esta parceria fundamentou-se na presença de Loulé
na coleção fundacional do Museu Nacional de Arqueologia, instituição que tem como linha
programática, há 20 anos, a realização de exposições temporárias, em parceria com os
municípios portugueses no sentido de dar a conhecer ao público o trabalho que tem sido
desenvolvido na área da arqueologia nacional.
Salienta-se o intenso trabalho de dois anos das equipas de ambas as instituições que, em
uníssono, desenvolveram ações de inventariação, seleção, conservação e restauro de cerca de
um milhar de bens culturais, assim como no que diz respeito à conceção e produção da
Exposição. Refira-se que, em virtude do trabalho desenvolvido no âmbito de LOULÉ. Territórios,
Memórias, Identidades, procedeu-se à localização e relocalização na base de dados do
Endovélico de 154 sítios arqueológicos, sendo o Município de Loulé, juntamente com o centro de
Lisboa, as únicas áreas geográficas atualizadas.
Para além desta equipa multidisciplinar constituída por elementos de ambas as instituições, esta
iniciativa contou com 5 comissários científicos representantes de várias gerações e décadas de
trabalho em prol do conhecimento científico no Concelho de Loulé, oriundos de 3 universidades de
Portugal, bem como vários especialistas na área das acessibilidades, arquitetura e desenho de
exposições, entre outros. No total foram cerca de 200 pessoas a colaborar neste projeto. 
Relativamente ao segundo prémio - “Melhor Catálogo” – a distinção prende-se com a qualidade e
diversidade dos artigos científicos produzidos que reúnem o saber da investigação arqueológica
do concelho de Loulé ao longo do último século. Tendo contado para isso com mais de 40 autores
na construção e reunião de um conhecimento científico que tem sido desenvolvido ao longo de
várias décadas, expresso agora em cerca de 660 páginas. Nasceu de uma conjugação de
esforços, nomeadamente entre a Direção-Geral de Património Cultural e a Imprensa Nacional
Casa da Moeda que teve como resultado “um monumento em papel”, como referiu Duarte
Azinheira (INCM), na apresentação do catálogo realizada em Loulé, por ocasião do 30º aniversário
da cidade de Loulé.
Finalmente, é de salientar ainda a importância da Menção Honrosa “Educação e Mediação
Cultural” para as equipas dos Serviços Educativos dos Museus que têm feito um pioneiro e
excelente trabalho de acompanhamento dos alunos do Concelho à Exposição, bem como das
associações locais e Juntas de Freguesia, tendo como objetivo levar todos os louletanos a Lisboa
para reforçar a identidade louletana baseada no património cultural comum. Em simultâneo, tem
sido realizada toda uma programação conjunta em Lisboa e Loulé que permite dinamizar a
Exposição, descentralizando-a.
LOULÉ. Territórios, Memórias, Identidades  é uma exposição criada de forma integrada para a
valorização de um território, do seu património cultural, das suas comunidades, assim como de
revisitação da investigação histórico-arqueológica realizada desde oitocentos.

 



Famílias no Museu – Vamos caiar Alte
8 de maio

No passado dia 8 de maio, o Famílias no Museu decorreu na
magnífica aldeia de Alte. Os participantes foram convidados a
(re)viver a tradição de caiar as paredes das casas que assim
ficaram ainda mais bonita e preparadas para receber o verão.
Esta atividade integrou a ação de participação comunitária
"Vamos caiar Alte" do projeto EducAlte, Ualg. 

Encontro de Fotografia Artesanal 
17 a 19 de maio

Nos dias 17, 18 e 19 de maio decorreu o Encontro de
Fotografia Artesanal de Loulé, organizado pelo Museu
Municipal de Loulé. Inserido no programa das comemorações
do Dia Internacional dos Museus, este ano sob o tema
"Museus hiperconectados: novas abordagens, novos
públicos", este encontro decorreu durante três dias, no
decurso dos quais tiveram palco diversas iniciativas
destinadas aos mais variados públicos.

No dia 17, os alunos de Design e Multimédia da Escola
Secundária de Loulé tiveram a oportunidade de experienciar a
técnica de Colódio Húmido, iniciativa desenvolvida pela
Silverbox Studio. Nessa mesma tarde os antigos retratados no
extinto estúdio Guerreiro Padre, voltaram a retratar-se,
algumas décadas depois no mesmo cenário, pela “Fabulosa
Máquina de Fazer parar o Tempo” do fotógrafo João Barrinha.

No dia 18, o público teve oportunidade de se retratar pelo
fotógrafo João Barrinha, no mesmo local onde a memória
louletana recorda a presença do fotógrafo Cravinho há
algumas décadas atrás. Nesse mesmo dia, e durante a
manhã de sábado, decorreu a conferência que contou com a
preleção de diversas individualidades do mundo da fotografia
nacional, que nos deram a conhecer o que de melhor se tem
vindo a desenvolver nesta área.

Na tarde de sábado foi possível experienciar as técnicas
fotográficas de cianotipia, pinhole e camera obscura, oficinas
dinamizadas pelos artistas Miguel Cheta, Jorge Graça e João
Barrinha, respetivamente.

Teve lugar no CECAL, também inserida no programa deste
evento, a inauguração da exposição Projeto KAPTA – projeto
que teve como objetivo a sensibilização para as questões da
fotografia e do património, a partir da coleção Guerreiro
Padre. Desde o dia 18 de maio e até ao final de junho
estiveram patentes ao público os trabalhos finais resultantes
deste projeto conjunto entre o Museu Municipal de Loulé e
uma turma da área de ciências da Escola Secundária de
Loulé.

Este evento, que teve como ponto de partida a coleção
Guerreiro Padre – uma das mais avultadas coleções
fotográficas que compõem o acervo da Fototeca do nosso
museu, faz parte de um conjunto de iniciativas que objetivam
a sensibilização para as questões da fotografia, que têm sido
levadas a cabo junto da comunidade, assim como também
pretende promover uma aproximação maior da comunidade
aos nossos espaços.



Concerto de M-PeX e André Coelho 
18 de maio

No âmbito das comemorações do Dia Internacional dos
Museus e da Noite Europeia dos Museus, o Museu Municipal
de Loulé recebeu, no dia 18 de maio, um concerto de M-PeX e
André Coelho. 
M-PeX é um músico, compositor e produtor que tem na
guitarra portuguesa o traço distintivo da sua identidade
musical, posicionando-a enquanto instrumento solista em
ambientes sonoros diversificados e pouco expectáveis. As
suas criações ensaiam modernizar e globalizar este
instrumento tradicional da cultura portuguesa, culminando
numa arrojada e inovadora confluência musical.

23.º Aniversário do Museu Municipal de Loulé 
26 de maio

No passado dia 25 de maio, o Museu Municipal de Loulé
celebrou 23 anos de existência. No dia 26, a Sala Polivalente
da Alcaidaria do Castelo foi pequena para acolher todos
aqueles que se quiseram juntar a nós para assinalar esta
data. Num primeiro tempo, foi apresentada a revista Raízes
n.º 6, toda ela dedicada à memória de Luís Guerreiro, o nosso
"Engenheiro das Letras". Depois, foi tempo de ouvir Victor
Gonçalves e Ana Catarina Sousa falarem sobre "Loulé e as
antigas sociedades camponesas: de 5500 a 2000 antes da
Nossa Era", conferência que se inseriu no âmbito da
exposição LOULÉ. Territórios, Memórias, Identidades . Por
fim, cantamos os parabéns e sopramos as velas, desejando
longa existência ao Museu ao serviço da sua/nossa
comunidade…

2.ª Edição do Festival Fusos
1 a 3 de junho

Realizou-se na aldeia de Alte, nos dias 1, 2 e 3 de junho, a 2.ª
edição do Festival de Fusões Artísticas – FUSOS, uma
organização da Junta de Freguesia de Alte e da Fungo Azul -
Associação Cultural que contou com o apoio da Câmara
Municipal de Loulé/Museu Municipal de Loulé.

O Festival, cujo principal objetivo é promover a fusão entre as
diversas formas de arte e de artesanato, iniciou-se com a
inauguração, no Polo Museológico Cândido Guerreiro e
Condes de Alte, da exposição de arte digital intitulada
“Perspectivas de Alte”, que contou com a presença do
responsável pelo Festival FUSOS, Carlos Norton, do
Presidente da Junta de Freguesia de Alte, António Martins e
do Presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vitor Aleixo.
Nesta exposição participam artistas dos 5 continentes que
nunca tendo visitado Alte, apresentaram trabalhos sobre esta
aldeia. Assim, os recursos disponíveis na época digital são a
fonte de inspiração para a exposição “Perspectivas de Alte”,
baseada na criação de obras de arte à distância. Esta
exposição estará patente até ao final do mês de julho.

Nos 3 dias em que decorreu, o Festival FUSOS incluiu ainda
um conjunto de atividades no âmbito da música, da dança, da
pintura, do teatro e da literatura que decorreram nos sete
palcos espalhados pela aldeia (Fonte Grande, Fonte
Pequena, Pólo Museológico, Casa do Povo, Horta das Artes,
Escola Profissional e Queda do Vigário).



Exposição sobre os Trabalhadores Forçados Portugueses
e louletanos no III Reich
8 de junho

Foi inaugurada no dia 8 de junho, na Casa Memória Engº
Duarte Pacheco, a Exposição Trabalhadores forçados
portugueses no III Reich e os Louletanos no sistema
concentracionário nazi.

Com o apoio da fundação alemã EVZ – Memória,
Responsabilidade, Futuro, esta Exposição resulta do projeto
internacional de investigação do Instituto de História
Contemporânea/Nova sobre O Trabalho Forçado dos
Portugueses no III Reich, aproveitando para divulgar o caso
particular dos cidadãos louletanos arrastados neste processo
durante a II Guerra Mundial, com o contributo de Luísa
Martins e João Sabóia na investigação local.

A equipa de investigadores, formada por Cláudia Ninhos,
Ansgar Schaefer, António Carvalho, Antonio Muñoz-Sánchez
e Cristina Clímaco, do Instituto de História Contemporânea da
Universidade Nova de Lisboa, debruçou-se quatro anos sobre
esta realidade sob coordenação do historiador Fernando
Rosas.

A inauguração da Exposição contou com a presença do
coordenador do projeto, Fernando Rosas, do presidente da
Câmara de Loulé, Vítor Aleixo e dos investigadores que
integram a equipa geral do projeto, António Carvalho, Cristina
Clímaco e Ansgar Schaefer.

Exposição “Birds” de Christine Henry
8 de junho

No passado dia 8 de junho, foi inaugurada, no Convento de
Santo António, em Loulé, a Exposição Birds de Christine
Henry.

Birds é uma homenagem, através de instalações, fotografia e
pintura, a milhares de homens que durante a II Guerra
Mundial tudo fizeram para sobreviver num campo de
prisioneiros.
A exposição é visitável de terça a sexta-feira das 10h00 às
18h00 e ao sábado das 09h30 às 16h00.



Um ano de "LOULÉ. Territórios, Memórias, Identidades"
21 de junho

No dia 24 de junho, o Museu Nacional de Arqueologia
acolheu diversas iniciativas que visaram assinalar a
passagem de um ano sobre a inauguração da exposição
LOULÉ. Territórios, Memórias, Identidades . Este momento
contou com a presença do presidente da Câmara Municipal
de Loulé, Vítor Aleixo, e do diretor do Museu Nacional de
Arqueologia, António Carvalho, para além de outros membros
da equipa que entre a DGPC/MNA e a CML/MML se
constituiu para organizar esta exposição.

O programa incluiu a atuação da Banda Filarmónica Artistas
de Minerva, uma sessão com o balanço da exposição e a
assinatura de um protocolo de colaboração entre a Câmara
Municipal de Loulé e a Faculdade de Letras da Universidade
de Lisboa/ Centro de Arqueologia (UNIARQ).

Até ao momento, a exposição LOULÉ. Territórios, Memórias,
Identidades já foi visitada por mais de 180 mil pessoas.

 

Brevemente

Eis as nossas sugestões para os próximos meses:

 

Em julho:

 

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

 

EXPOSIÇÃO PERSPETIVAS DE ALTE

Polo Museológico de Alte

Até 27 de julho

Org.: Junta de Freguesia de Alte e Associação Fungo Azul

Apoio: Câmara Municipal de Loulé

 

EXPOSIÇÃO TRABALHADORES FORÇADOS PORTUGUESES NO III REICH E OS LOULETANOS NO
SISTEMA CONCENTRACIONÁRIO NAZI

Edifício da Assembleia Municipal

Até 8 de dezembro

Terça a sexta 10-13h e 14h-18h

Sábado 10h-16h30

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

 

EXPOSIÇÃO BIRDS DE CHRISTINE HENRY

Convento de Santo António

Até 31 de agosto

Terça a sexta: 10h-18h

Sábado: 9h30-16h00

 



EXPOSIÇÃO AL-ZAYT DE JORGE GRAÇA

Antigo Lagar do Madeira, Estrada da Ponte, Alte

Até 27 de julho

Sábado e domingo: 10h-12h30 e 14h30-18h00

Org.: Junta de Freguesia de Alte

Apoio: Câmara Municipal de Loulé

 

LABORATÓRIO ABERTO

Arqueologia e Cerâmica Romana de Loulé Velho 

Iniciativa no âmbito do projeto "Loulé Velho e o Paleoestuário da Ribeira de Carcavai"

Museu Municipal de Loulé

23 a 27 de Julho 2018

9h30 – 13h30

 

Coordenação:

Rui Roberto de Almeida (UNIARQ - Fac.L-ULisboa / CML)

Catarina Viegas (UNIARQ - Fac.L-ULisboa)

 

Destinatários: estudantes de Arqueologia, estudantes do ensino secundário, público em geral (Idade
mínima: 14 anos).

 

Inscrições gratuitas e obrigatórias: servicos.educativos@cm-loule.pt /289400611

Mais informações: www.museudeloule.pt

 

Organização: Câmara Municipal de Loulé / Museu Municipal de Loulé, Faculdade de Letras /
Universidade de Lisboa - UNIARQ e Direção-Geral do Património Cultura l/ Museu Nacional de
Arqueologia

 

CONFERÊNCIA LOULÉ VELHO: ARQUEOLOGIA DE UM SITIO (QUASE) DESAPARECIDO  POR
CATARINA VIEGAS E RUI ROBERTO DE ALMEIDA

Iniciativa no âmbito do projeto "Loulé Velho e o Paleoestuário da Ribeira de Carcavai"

Auditório do Centro Autárquico de Quarteira

26 de julho

18h00

Organização: Câmara Municipal de Loulé / Museu Municipal de Loulé, Faculdade de Letras /
Universidade de Lisboa - UNIARQ e Direção-Geral do Património Cultura l/ Museu Nacional de
Arqueologia

 

PATRIMÓNIO AO LUAR

Caminhada às ruínas da Quinta do Lago e Ludo

Pedro Barros, Rui Roberto de Almeida e Catarina Viegas

27 de julho - 21h30

 

Ponto de encontro: estacionamento da praia da Quinta do Lago

Inscrições gratuita e obrigatória: servicos.educativos@cm-loule.pt  /289400611

Organização: Câmara Municipal de Loulé / Museu Municipal de Loulé, Faculdade de Letras /
Universidade de Lisboa - UNIARQ e Direção-Geral do Património Cultura l/ Museu Nacional de
Arqueologia

 

Em agosto:

 

EXPOSIÇÃO LOULÉ. TERRITÓRIOS, MEMÓRIAS, IDENTIDADES
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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

 

 

EXPOSIÇÃO TRABALHADORES FORÇADOS PORTUGUESES NO III REICH E OS LOULETANOS NO
SISTEMA CONCENTRACIONÁRIO NAZI

Edifício da Assembleia Municipal

Até 8 de dezembro

Terça a sexta 10-13h e 14h-18h

Sábado 10h-16h30

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

 

EXPOSIÇÃO BIRDS DE CHRISTINE HENRY

Convento de Santo António

Até 31 de agosto

Terça a sexta: 10h-18h

Sábado: 9h30-16h00
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