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Exposição “Arqueologia para trás: um olhar para o
future”
1 de julho

Encontra-se patete, desde 1 de julho, no Museu Municipal de
Loulé - Núcleo Sede e no Polo Museológico de Salir, a
exposição "Arqueologia para trás. Um olhar para o futuro /
Backwards Archaeology. A look into the future" de Charlie
Holt.

Charlie Holt volta a surpreender-nos com uma proposta
provocadora sobre a memória, a perenidade dos vestígios
que cada tempo lega à eternidade!...
Que patrimónios (s) o mundo contemporâneo cria, escolhe,
valoriza, são questões que Charlie Holt nos desafia a olhar.
"Arqueologia para trás. Um olhar para o futuro" convida o
visitante de vários sítios museológicos e patrimoniais no
Algarve a surpreender-se com estes objetos artísticos que
projetam diálogos, que nos impelem a ter tempo de escuta, de
questionamento, e pensar como os museus nos dão a
oportunidade de ousar, de deslumbramento, de
questionamento, de múltiplas histórias e de perspetivar os
futuros…

Esta exposição poderá também ser visitada nos seguintes
locais:

Museu Municipal de Faro
Museu do Traje – São Brás de Alportel
Museu de Arqueologia de Silves
Museu de Alcoutim
Casa dos Condes – Alcoutim
Casa do Ferreiro – Pereiro, Alcoutim
Museu do Mar e da Terra da Carrapateira

Saiba mais em https://bit.ly/3gbax6X

Exposição “Os expedicionários da Freguesia de Alte,
Soldados Louletanos na Grande Guerra 1914-1918” 
13 de julho

Inaugurou no dia 13 de julho, no Polo Museológico Cândido
Guerreiro e Condes de Alte, a exposição “Os expedicionários
da Freguesia de Alte, Soldados Louletanos na Grande Guerra
1914-1918”. Comissariada por Rui Velez, autor de uma obra
homónima, editada em 2019, esta exposição surgiu no âmbito
de uma iniciativa que visava a defesa e preservação da
memória dos militares portugueses, que em diferentes
momentos e locais serviram Portugal. Neste caso em
particular, o cerne da exposição são os combatentes naturais
da Freguesia de Alte, no Concelho de Loulé.

Entre 1914 e 1917, 123 jovens da Freguesia de Alte foram
mobilizados para aquela que hoje conhecemos como Primeira

https://bit.ly/3gbax6X?fbclid=IwAR0q66S1roA1SWpT78X_I5pN9T7ACgpH5K1qjeEoa_RolfWUYQnayEUvV0g


Guerra Mundial ou Grande Guerra de 1914/1918.
Maioritariamente camponeses iletrados, partiram para Angola,
Moçambique e Flandres, após um breve e apressado período
de recruta. Lutaram heroicamente, morreram alguns (poucos,
felizmente) e outros voltaram com sequelas físicas e
psicológicas que os acompanharam até ao final dos seus
dias.

"Os Expedicionários da Freguesia de Alte. Soldados
Louletanos na Grande Guerra de 1914-1918" é um tributo a
esses 123 Altenses, permitindo igualmente aos seus
descendentes partilharem um pouco da estranheza que os
seus avós e bisavós terão sentido, ao serem arrancados da
sua pacata freguesia e “atirados” para um ambiente tão
violento. Poderão também compreender melhor o heroísmo
destes homens, que lutaram porque esse era o seu dever,
sem compreenderem porquê e em condições que eram
totalmente diversas das do mundo em que tinham crescido.

Esta exposição estará patente até 31 de dezembro de 2020 e
é visitável de segunda-feira a domingo das 9h00 às 17h00.

Saiba mais em https://bit.ly/3gyfnv6

Culto da Mãe Soberana inscrito no Inventário Nacional do
Património Cultural Imaterial
3 de agosto

Cinco anos após a submissão da candidatura de inscrição do
“Culto a Nossa Senhora da Piedade” no Inventário Nacional,
submetida pela Paróquia de São Sebastião na plataforma da
Direção-Geral do Património Cultural, foi publicada em Diário
da Republica, a 3 de agosto, confirmação desta inscrição.

Este processo de inscrição no Inventário Nacional do
Património Cultural Imaterial, coordenado pela Câmara
Municipal de Loulé, foi precedido de uma exaustiva recolha de
toda a documentação, assim como da audição de toda a
comunidade que dá corpo ao Culto da Nossa Senhora da
Piedade, nomeadamente: Paróquias de Loulé, Clero, acólitos
e ministros da Igreja, Homens do Andor, Banda Filarmónica
Artistas de Minerva, crianças e jovens da catequese, Corpo
Nacional de Escutas, Guias de Loulé, Clube Hípico,
comunidades imigrantes, estudantes do Instituto Universitário
D. Afonso III, grupos de peregrinos e o poder local.

O Município de Loulé e a Paróquia de São Sebastião
congratularam-se com este reconhecimento que constitui
mais um passo na afirmação desta identidade cultural, que
não é só louletana, mas também de todo o Algarve, tratando-
se da mais importante manifestação mariana a Sul de Fátima.

Por outro lado, a responsabilidade, do Município e da
Paróquia, aumenta com a inscrição do ‘Culto a Nossa
Senhora da Piedade’ no Inventário Nacional do Património
Cultural Imaterial, pelo que, em conjunto, continuarão a
promover o mesmo através da investigação, edição,
divulgação (exposições e outros) e educação.

Voluntariado Jovem no Museu

Durante as semanas de 10 a 14 e de 17 a 21 de agosto, o
Museu Municipal de Loulé promoveu a iniciativa “Voluntariado
jovem no Museu”. Os voluntários tiveram a oportunidade de

https://bit.ly/3gyfnv6?fbclid=IwAR3UDOVLmuQbOQID5WQJasp_R1_oEjAwoOvgV8ZrNs1IRoz2ypjVhB6TywM


realizar trabalhos de lavagem, marcação e seriação de peças
arqueológicas, assim como de visitar as reservas
museológicas e acompanhar algum do trabalho realizado nos
bastidores do nosso Museu.

Visitas orientadas ao Museu Municipal e ao Centro
Histórico de Loulé

Durante o mês de agosto, de terça a sexta-feira, decorreram
uma série de visitas orientadas ao Museu Municipal e ao
Centro Histórico de Loulé. Desta forma, o nosso Museu
procura promover o conhecimento e valorização do nosso
património e da nossa história.
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