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Encontros de Janeiras
5 e 6 de janeiro

No princípio do ano decorreram diversos encontros de
Janeiras, nomeadamente no interior do Concelho. Assim, no
dia 5 de janeiro, o Polo Museológico da Água, em Querença,
e o Mercadinho da Horta, em Salir, receberam os janeireiros
daquelas freguesias. Já no dia 6, realizou-se, na Escola
Profissional de Alte, o III Encontro Intergeracional de Janeiras,
no qual uma vez mais miúdos e graúdos (re)viveram a
tradição do dia de Reis.

Famílias no Museu – Isso é romano? Que grande lata!!!
11 de janeiro

No passado dia 11 de janeiro decorreu mais uma edição do
Famílias no Museu. A primeira sessão de 2020 foi dedicada a
uma peça de grande importância do nosso património
arqueológico, a ânfora. Os participantes ficaram a conhecer o
que eram, como se fabricavam, para que serviam e como se
utilizavam, mas também para onde e desde onde vinham as
ânforas provenientes dos sítios romanos existentes no
concelho de Loulé. Pais e filhos tiveram a oportunidade de
manusear algumas peças que integram as coleções do
Museu e assim aprender mais um pouco sobre a nossa
História.

Assinatura de protocolos para preparar exposição sobre
história de Quarteira
14 de janeiro

No dia 14 de janeiro, a Câmara Municipal de Loulé celebrou
dois protocolos – um com a Direção-Geral do Património
Cultural/Museu Nacional de Arqueologia e outro com a
Direção Regional de Cultura do Algarve - visando a
preparação da exposição “Com os Pés na Terra e as Mãos no
Mar – seis mil anos de História de Quarteira”, cuja
inauguração está prevista para 13 de maio de 2021. A
Autarquia de Loulé conta assim com dois parceiros
fundamentais que trarão conhecimento técnico e científico a
este projeto, em estreita colaboração com a equipa do Museu
Municipal de Loulé, uma vez que a realização desta
exposição exigirá um importante trabalho ao nível da
inventariação e estudo de bens culturais e da realização de
sínteses históricas. A exposição é comissariada por Rui
Parreira, diretor de serviços da Direção Regional de Cultura
do Algarve.

A exposição será realizada na antiga Lota de Quarteira, num
espaço carregado de simbolismo para um território desde
sempre virado para o mar e para a economia a ele associada.
Direcionada para um público local, nacional e internacional,
esta exposição tem por objetivo revelar e promover o
património material e imaterial de Quarteira, em que o tempo,
o homem, a terra e o mar serão as temáticas centrais.

“Com os pés na terra e as mãos no mar – 6 mil anos de
História de Quarteira” enquadra-se na estratégia do Município
de Loulé para a área cultural e segue a mesma filosofia da
exposição “LOULÉ - Territórios, Memórias e Identidades” que,
entre 2017 e 2019, esteve patente ao público no Museu
Nacional de Arqueologia, em Lisboa, dando a conhecer o
período entre os mais antigos vestígios da ocupação humana
no atual Concelho de Loulé até 1384, data das mais antigas
Atas de Vereação conhecidas em Portugal, classificadas em
2019 como Tesouro Nacional.

Entretanto foi constituída uma comissão de consultores
composta por quarteirenses, com o claro objetivo de envolver
a comunidade local e aqueles que “ao longo dos anos, foram
guardiões da memória da sua terra”.

Inauguração do novo espaço das reservas museológicas
14 de janeiro

No dia 14 de janeiro foi inaugurado o novo espaço das
reservas museológicas do Museu Municipal de Loulé.
Localizado no centro da cidade, este espaço alberga as
diferentes coleções do Museu, compostas por uma variedade
de objetos e materiais recolhidos desde a década de 30,
representativas da actividade humana no concelho de Loulé
desde a pré-história até à atualidade. Na inauguração
estiveram presentes Vítor Aleixo, Presidente da Câmara
Municipal de Loulé, Adriana Nogueira, Diretora Regional da
Cultura do Algarve e o Diretor do Museu Nacional de
Arqueologia, António Carvalho, acompanhados pela equipa
técnica do Museu, visitaram as diferentes salas que compõem
a reserva, nas quais os bens patrimoniais se encontram
devidamente preservados e salvaguardados.

Famílias no Museu – Pinta com pinta
8 de fevereiro

Tendo como ponto de partida os motivos decorativos
existentes na Ermida de Nossa Senhora da Conceição, o
Famílias no Museu do mês de fevereiro foi dedicado à pintura
em azulejo.
Classificada como Imóvel de Interesse Público em janeiro de
1946, a Ermida de Nossa Senhora da Conceição possui no
seu interior vários tesouros artísticos, como é o caso do
retábulo barroco em talha dourada com algumas imagens de
grande qualidade, em especial a de Nossa Senhora da
Conceição. Igualmente interessante é o conjunto de azulejos
figurativos alusivos à vida da Virgem e que ornamentam as
paredes da ermida. Esta iniciativa teve lugar na Oficina do
Barro e contou com a participação da artesã e ceramista
Bernardete.

Projeto “Património e Artes”
11 de fevereiro

No âmbito do projeto "Património e Artes", os alunos das
professoras Carla Marques e Francisca Martins, da EB1 nº4
de Loulé, visitaram a oficina da empreita e a oficina dos
cordofones. Estas visitas deram a conhecer alguns dos
nossos ofícios tradicionais.

“Património e Arte” é um projeto educativo promovido pelo
Museu Municipal de Loulé em parceria com as professoras
Carla Marques e Francisca Martins da EB1 Nº4 de Loulé. O
projeto envolve duas turmas do 1º ciclo e acompanha os
alunos ao longo de quatro anos letivos contínuos, com
 abordagens ao património local e às artes. Promove uma
articulação dos conteúdos curriculares, estimula
competências como o pensamento criativo e inovador, a
reflexão crítica e a comunicação.

Serão com as gentes de Alte – Recordar Diana
Nascimento
29 de fevereiro

A 29 de fevereiro, dia em que Diana Nascimento (1920-2002)
completaria 100 anos, as gentes de Alte prestaram
homenagem a esta ilustre altense. O Polo Museológico
Cândido Guerreiro e Condes de Alte foi pequeno para todos
aqueles que quiseram recordar Diana Nascimento. Descrita
como uma pessoa dinâmica, prestável, empreendedora e
muito comunicativa, possuía também uma espirituosa veia
poética, sendo de sua autoria a letra de muitas Janeiras que
se cantavam em Alte, assim como de outras composições
como a Marcha de Alte, o Hino do Grupo de Amigos de Alte, o
Hino do Emigrante e o Hino da Quarta Idade. Era
colaboradora artística e literária do Boletim Paroquial,
publicado em Alte em 1942 e 1943, assim como autora da
imagem original do Jornal Ecos da Serra, criado em 1967.
Diana Nascimento foi também membro fundador do Grupo de
Amigos de Alte, em dezembro de 1967, oficializado em 1986
com o nome de Associação Pró-Beneficência e Progresso de
Alte. A homenagem a Diana Nascimento terminou com todos
os presentes a entoarem a Marcha de Alte.

Brevemente

Eis algumas das nossas sugestões para os próximos meses:

 

Em março:

 

EXPOSIÇÃO ECOS DA SERRA - 50 ANOS DE MEMÓRIAS

Polo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte

Segunda a sexta: 9h00-17h00

 

TPM

Exposição de Apoema de Calheiros

Polo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte, Alte

Até 3 de abril

Segunda a sexta 9h00-17h00

    

Em abril:

  

EXPOSIÇÃO ECOS DA SERRA - 50 ANOS DE MEMÓRIAS

Polo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte

Segunda a sexta: 9h00-17h00

EXPOSIÇÃO EM HOMENAGEM AOS COMBATENTES DE ALTE NA 1.ª GUERRA MUNDIAL

Polo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte

Inauguração: 9 de abril

  

 

SEMINÁRIO PPORTO.PT – REDES E ITINERÁRIOS CULTURAIS E TURISTÍCOS: BOAS PRÁTICAS E
NOVOS CAMINHOS.

Auditório do Convento do Espírito Santo

16 e 17 de abril

 

ALTE, PELA JANELA DO TEMPO

Polo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte

17 de abril, 14h30

 

 

DIA INTERNACIONAL DOS MONUMENTOS E SITIOS

 

FAMÍLIAS NO MUSEU

Museu Municipal de Loulé

18 de abril, 14h30-16h30

Ponto de encontro: Museu Municipal de Loulé

Público-alvo: crianças a partir dos 7 anos acompanhadas por um adulto

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

 

 

APRESENTAÇÃO DO LIVRO SALIR, ENTRE A LENDA E A HISTÓRIA DE ADALBERTO ALVES

Polo Museológico de Salir

24 de abril, 18h30

 

COMEMORAÇÃO DO 11.º ANIVERSÁRIO DO POLO MUSEOLÓGICO CÂNDIDO GUERREIRO E
CONDES DE ALTE

Polo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte

30 de abril
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