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Jornadas Europeias do Património
21 de setembro a 1 de outubro

 

Entre os dias 21 de setembro e 1 de outubro, o Museu Municipal de Loulé associou-se às
celebrações das Jornadas Europeias do Património, este ano subordinadas ao tema “Partilhar
Memórias”.

Assim, no dia 21, decorreu, no Polo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte, mais uma
sessão de Alte, pela janela do tempo, com a visualização de fotografias antigas e partilha de
momentos recheados de memórias de outros tempos. Já no dia 22, após o ato benemérito da
oferta de uma ambulância à Junta de Freguesia de Alte, a população foi convidada a participar
num Laboratório da Memória dedicado à reunião do Grupo de Amigos de Alte que deu origem à
fundação do jornal altense Ecos da Serra.

Também no dia 22 de setembro, teve lugar, no Convento do Espírito Santo, um workshop de
encadernação. O serviço de encadernação é uma das valências do Museu, constituindo uma
ferramenta indispensável no que respeita à preservação e perpetuação da memória dos saberes-
fazer relacionados com os oficios.

No dia 27, foi a vez do Centro Histórico de Loulé receber mais uma caminhada cultural
arqueológica subordinada ao tema “Património ao Luar”. Para além de se realizar no âmbito das
Jornadas Europeias do Património, esta iniciativa inseriu-se igualmente nas comemorações do
Dia Mundial do Turismo e no âmbito da exposição LOULÉ. Territórios, Memórias, Identidades,
patente no Museu Nacional de Arqueologia, em Lisboa. Durante mais de três horas e meia, um
grupo de três dezenas de pessoas, foi conduzido pela arqueóloga Isabel Luzia através de um
percurso que incluiu a visita às muralhas islâmicas de Loulé, aos banhos islâmicos, à Ermida de
Nossa Senhora da Conceição, entre outros pontos de interesse para o conhecimento da nossa
história local, alguns dos quais vedados ao acesso público.

A Escrita do Sudoeste foi o tema da conferência apresentada por Amílcar Guerra, um dos cinco
comissários da exposição LOULÉ. Territórios, Memórias, Identidades, dia 28 de Setembro, na
sala polivalente do Museu Municipal de Loulé. A escrita do Sudoeste é a voz que nos aproxima
dos pensamentos e modos de vida do passado, um dos maiores tesouros da arqueologia
europeia, uma realidade histórica de cariz excecional, uma imagem de marca da serra que separa
o Algarve do Alentejo e um símbolo privilegiado da herança histórica da região, pois trata-se da
mais antiga manifestação da escrita da Península Ibérica, ainda hoje, por decifrar. 

No dia 29, foi tempo de homenagear os doadores e guardiões da identidade de Loulé numa
cerimónia que se realizou no Salão Nobre dos Paços do Concelho e contou com a presença dos
homenageados, do Presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo e do diretor do Museu
Nacional de Arqueologia, António Carvalho. Integrado na exposição LOULÉ. Territórios,
Memórias, Identidades, o núcleo «Identidades», da autoria de Pedro Barros, regista mais de 40
louletanos singulares, cidadãos anónimos que doaram benemeritamente centenas, se não
milhares, de peças arqueológicas que hoje fazem parte do acervo do Museu Municipal de Loulé.
Outros ainda porque zelam pelos locais onde existem fragmentos da memória louletana e
identidades futuras, “donos” dos mais de 160 sítios arqueológicos do Concelho de Loulé.

Para comemorar as Jornadas Europeias do Património foi realizada também uma edição especial
do projeto lúdico-pedagógico Famílias no Museu. Desta feita, recuperámos a memória islâmica do
Jogo do Moinho e convidamos os participantes a construir o tabuleiro e as peças e, no final,
aprender as regras e praticar o jogo. Esta atividade resultou de uma parceria entre o nosso Museu
e o Loulé Design Lab.

No encerramento deste programa, no dia 1 de outubro, decorreu, no Centro Autárquico de
Quarteira, mais uma sessão da rúbrica Laboratório da Memória dedicada ao passado, ao presente
e ao futuro desta comunidade piscatória.

 



Encontro Mediação Cultural: Aprendizagens para todos
11 a 13 de outubro

A equipa dos serviços educativos do Museu Municipal de
Loulé participou no Encontro Mediação Cultural:
aprendizagens para todos, que se realizou nos dias 11, 12 e
13 de outubro, em Lisboa. A apresentação, em modo
Speakers Corner, versou as atividades educativas
desenvolvidas no âmbito na exposição LOULÉ. Territórios,
Memórias, Identidades patente no Museu Nacional de
Arqueologia. Numa apresentação muito breve e informal deu-
se conta dos trabalhos que têm sido desenvolvidos para levar
a Lisboa os alunos das escolas louletanas, que podem assim
aprofundar os seus conhecimentos sobre a História de Loulé.

Deportados para outro Mundo
24 de outubro

No âmbito da exposição Os Trabalhadores Forçados
Portugueses no III Reich e os Louletanos no Sistema
Concentracionário Nazi, que se encontra patente na Casa
Memória Duarte Pacheco, no dia 24 de outubro, os alunos do
12º ano do curso Científico-Humanístico da Escola
Secundária de Loulé tiveram oportunidade de assistir a uma
conferência proferida pelo arqueólogo Thomas Kersting sobre
esta temática, seguida de debate, que contou com a
presença da equipa de investigadores do Instituto de História
Contemporânea, de Holger Klitzing (Coordenador de
Imprensa, Política e Protocolo da Embaixada da República
Federal da Alemanha) e de Vítor Aleixo, presidente da
Câmara Municipal de Loulé. Nesse dia, os alunos puderam
ainda visitar a exposição encetando assim um projeto
educativo a ser implementado junto dos mesmos, que
procurará desenvolver um trabalho de reflexão crítica, de
criação de uma consciência histórica, cultivando uma cultura
de memória.

Por sua vez, às 18h30, no Cine-Teatro Louletano, foi exibida
a reportagem da RTP Deportados para o Outro Mundo, que
teve como ponto de partida a investigação realizada para a
exposição.  Apesar de Portugal ter sido oficialmente um país
neutro durante a II Guerra Mundial, isso não impediu que
quase mil portugueses tivessem sido deportados, feitos
prisioneiros ou escravos pelos nazis. Os jornalistas visitaram
campos de concentração e recuperaram histórias de alguns
dos que sofreram ou morreram sob o jugo de Hitler. Tratou-se
da primeira grande reportagem de televisão sobre o tema, que
segue o rasto e a história de alguns destes portugueses,
dando-lhes rosto e recolhendo o testemunho dos seus
familiares. Seguiu-se um debate com a presença das
jornalistas e autoras da reportagem, Ana Luísa Rodrigues e
Carla Quirino.



Projeto Geoparque Loulé/Silves

A descoberta, em 2015, de um fóssil de Metoposaurus
algarvensis, anfíbio que terá habitado a terra há 227 milhões
de anos, no sítio da Penina, interior do concelho de Loulé,
está na origem do projeto partilhado entre os Municipios de
Loulé e Silves, que dividem a mesma página da história
geológica, de criação do primeiro Geoparque algarvio.

Partindo da Penina, geossítio de referência mundial por aí ter
sido encontrada esta nova espécie para a ciência, o
Geoparque permitirá não só uma valorização e dinamização
da riqueza geológica e paleontológica do interior, como
também um crescente interesse pelo seu potencial
paisagístico e etnográfico.

O futuro Geoparque tem como diretora técnica Cristina Veiga-
Pires, professora da Universidade do Algarve, entidade
também ligada à candidatura a Geoparque Mundial da Unesco
liderada pela Câmara Municipal de Loulé.

A criação do Geoparque implicará ainda a construção de uma
equipa que se ocupe de continuar o trabalho de campo na
Penina, pois nesta zona apenas foram feitas escavações
numa muito pequena parte das rochas do Triásico, e se
dedique inteiramente a tudo o que tenha a ver com a
paleontologia. Octávio Mateus, responsável pela descoberta
d o Metoposaurus algarvensis irá continuar a dirigir os
trabalhos de campo que contarão com a participação de
equipas de voluntários do Museu da Lourinhã, outros
investigadores e estudantes, assim como um paleontólogo da
Divisão de Cultura, Museu e Património da Câmara Municipal
de Loulé.

Futuramente, o Museu de Loulé continuará a apostar na
divulgação da paleontologia do concelho de Loulé e irá
desenvolver um laboratório dedicado a esta temática, uma
área totalmente nova na museologia do Algarve, tendo o
Metoposaurus algarvensis como figura central.

Entretanto, enquanto os projetos do Geoparque e a
reestruturação profunda do Museu não estão concluídos, o
público já pode ver, no Museu Municipal de Loulé, o fóssil do
Metoposaurus algarvensis.



Prémio Municípios do Ano 2018

O Município de Loulé é um dos três nomeados na categoria
“Algarve” ao Concurso Municípios do Ano 2018, com a
ex pos iç ão LOULÉ. Territórios, Memórias, Identidades,
patente no Museu Nacional de Arqueologia, em Lisboa. 
Os projetos dos municípios nomeados são agora objetivo de
avaliação pelo Júri Nacional para encontrar os 9 municípios
com prémio regional e o Município do Ano 2018. Estes
resultados serão anunciados na Cerimónia de entrega dos
prémios, a ter lugar no dia 16 de novembro próximo, no Paço
dos Duques de Bragança, em Guimarães. Nesta cerimónia
também serão entregues Diplomas aos municípios
nomeados.

 

Brevemente

Eis algumas das nossas sugestões para os próximos meses:

 

Em novembro:

 

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

Edifício da Assembleia Municipal - Casa Memória Duarte Pacheco

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 EVIDÊNCIAS II DE DANIEL VIEIRA

Polo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte

Até 30 de novembro

 

ALTE, PELA JANELA DO TEMPO

Polo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte

23 de novembro, 14h30

 

Em dezembro:

 

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

Edifício da Assembleia Municipal - Casa Memória Duarte Pacheco

Terça a sexta 10-13h e 14h-18h
Sábado 10h-16h30

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

  

PRESÉPIO TRADICIONAL

Pólo Museológico Cozinha Tradicional, Alcaidaria do Castelo

11 de Dezembro a 6 Janeiro

Terça a sexta 9h30-17h30

Sábado: 9h30-16h00     

 

PRESÉPIO DE FRANCISCO JOSÉ

Ermida de Nossa Senhora da Conceição, Loulé

Terça a sexta 9h30-17h30

Sábado: 9h30-16h00

 

PARABÉNS SR. FERNANDO POR AFONSO DIAS

Polo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte

7 de dezembro, 21h00

 

VI ROTEIRO DE PRESÉPIOS

Freguesia de Alte

Inauguração a 8 de dezembro, 14h00

Ponto de encontro: Largo José Cavaco Vieira, Alte

De 8 de dezembro a 6 de janeiro

Org.: Câmara Municipal de Loulé, Junta de Freguesia, Paróquia, Instituições e População da freguesia
de Alte

 

OFICINAS DE NATAL

Público-alvo: crianças entre os seis e os doze anos

Dias: 17, 18 e 19 de dezembro

Horário: 10h00 – 12h30

Ponto de encontro: Museu Municipal de Loulé

Inscrição gratuita  e obrigatória para servicos.educativos@cm-loule.pt ou 289 400 611

Vagas limitadas
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