
Newsletter n.º 3 jan./fev. 2017

Famílias no Museu - Recriar o estúdio de Guerreiro Padre
11 de janeiro

Desde 2014 que, no segundo sábado de cada mês, convidamos as famílias a virem ao Museu e a
realizarem connosco diversas atividades. Estas atividades baseiam-se nas coleções do Museu 
Municipal, em exposição ou em reserva, no património imóvel ou no património imaterial.

Neste mês de janeiro escolhemos prestar homenagem a Guerreiro Padre, um dos fotógrafos mais 
populares de Loulé até meados do século XX. Retomando a sua tradição de fotografar sucessivas 
gerações de louletanos, propusemos às famílias uma sessão cheia de novidades: conhecer o 
funcionamento de uma máquina fotográfica antiga, verificar como a imagem é captada pelo 
aparelho e como se revela o negativo. Os participantes tiveram ainda a oportunidade de conhecer 
os verdadeiros cenários que eram utilizados no estúdio Guerreiro Padre e algum do espólio desta 
coleção que se encontra nas reservas do Museu.

Este espólio, doado ao museu em 1991, é constituído por cerca de 70 000 imagens,
maioritariamente em negativos de vidro e película de acetato. O espólio consiste ainda em 
máquinas fotográficas, molduras, uma arca onde era transportado todo o equipamento necessário
para o retrato de campo, projetores e outros utensílios utilizados na casa fotográfica.

Poucos participantes teriam noção da quantidade de fotografias e negativos em vidro que se
encontram nas reservas da Fototeca do Centro de Documentação e do trabalho de bastidores que 
aí é realizado. Com esta atividade puderam satisfazer a sua curiosidade, colocar questões, e, 
equipados com luvas, conhecer e manusear algum do espólio em reserva.

Seguidamente os participantes vestiram-se a rigor e puseram-se sérios para “tirar o retrato” à 
moda antiga, quando a ida ao fotógrafo se revestia de uma solenidade muito diferente dos dias de 
hoje. O vestuário, a pose, o cenário, tudo era composto para um verdadeiro retrato, para algumas 
pessoas o único que tirariam em toda a sua vida.

Para tornar esta atividade numa verdadeira sessão fotográfica, contámos com a presença do 
fotógrafo João Paulo Barrinha do Walking Camera Project, que explicou o funcionamento da 
máquina fotográfica e permitiu que os participantes espreitassem a magia da “Fabulosa máquina 
de fazer parar o tempo”.

Assim se passou mais uma tarde de convívio entre famílias, em que a boa disposição e a



curiosidade dos participantes foi determinante para o sucesso da atividade.

Permitir o contacto entre os participantes das nossas atividades e o espólio museológico é uma 
ação de extrema importância para estreitar a relação entre o museu e a comunidade, pois há
muito trabalho nos bastidores do museu que não tem visibilidade para exterior.

Encontro de Janeiras em Alte
8 de janeiro

Numa parceria entre a Paróquia de Alte e o Museu 
Municipal/Polo Museológico Cândido Guerreiro e Condes 
Alte, teve lugar no dia 8 de janeiro, na Igreja Matriz de Alte, 
um Encontro de Janeiras que contou com a atuação do Grupo 
Coral e Etnográfico de Grândola e do Grupo de Janeiras de 
Alte. Foi uma serão magnífico de partilha de saberes e 
tradições e de convívio entre as gentes aí presentes.

Apresentação do livro "Sou eu..." de Leocádia Quaresma
20 de janeiro

No dia 20 de janeiro, o Polo Museológico Cândido Guerreiro e 
Condes de Alte recebeu a apresentação do livro de poesia 
Sou eu… de Leocádia Quaresma. Natural de Évora, a autora 
vive atualmente na freguesia de Querença (Loulé), tendo
começado por publicar os seus poemas no jornal desta 
freguesia O Maltês. Durante a apresentação, Leocádia 
Quaresma, que desde criança demonstrou gosto pela escrita 
e pela poesia, convidou os mais novos a lerem alguns dos 
poemas do seu livro. 
Sou eu... integra poemas de amor, de histórias e de saudade.
Um pedacinho de todos nós, das nossas vivências, das 
nossas crenças, do nosso verdadeiro eu…

Inauguração da exposição "Desertos e Desertificação"
22 de janeiro

No passado dia 22 de janeiro, inaugurou, no Polo 
Museológico da Água, em Querença, a exposição coletiva de
fotografia "Desertos e Desertificação", organizada pela 
Câmara Municipal de Loulé, através da Equipa de Projeto da 
Economia Local, Comércio e Turismo. 
Esta mostra partiu da iniciativa do Ministério da Agricultura em 
comemoração do Ano Internacional da Desertificação (2006).
A exposição é visitável até 31 de maio de segunda a sexta-
feira das 9h00 às 17h00.

Ciclo "Guitarras e Património"
28 de janeiro

No dia 28 de janeiro, a Academia de Música de Lagos 
apresentou, na Sala Polivalente do Museu, um espetáculo 



inserido no Ciclo “Guitarras e Património”. Esta iniciativa foi 
subordinada ao tema "Retratos de Alma/Caminhos da
Guitarra Portuguesa" e foi dinamizada pelo músico José 
Alegre. Tendo a guitarra portuguesa como mote, José Alegre 
executou repertório da autoria de Gonçalo, Artur e Carlos 
Paredes, José Nunes, Casimiro Ramos e Custódio Castelo, 
bem como temas originais, música antiga e mediterrânica. 
Durante a apresentação, o público foi convidado a embarcar 
numa viagem sonora imaginária pelos vários universos da
guitarra, desde a sonoridade romântica e cheia de 
dramatismo da guitarra coimbrã até ao trinado/rendilhado dos 
guitarristas de Lisboa mais ligados à tradição fadista. Para 
além das duas guitarras e escolas referidas, foi também 
apresentado o Guitolão, guitarra portuguesa barítono, 
instrumento do qual só existem três exemplares, idealizado 
por Carlos Paredes e construído pelo mestre luthier Gilberto 
Grácio. No final do espetáculo, José Alegre surpreendeu os 
presentes tocando um tema com alguns dos seus alunos do 
Conservatório de Música de Loulé. 
O Ciclo “Guitarras e Património” integra-se na programação 
365 Algarve, uma iniciativa das Secretarias de Estado da 
Cultura e do Turismo, do Turismo de Portugal e da Região de 
Turismo do Algarve, contando ainda com o apoio da Câmara 
Municipal de Loulé e do Museu Municipal de Loulé.

Inauguração da exposição "Caprichos da Natureza"
6 de fevereiro

Patente até 3 de março, inaugurou no passado dia 6 de 
fevereiro, no Pólo Museológico Cândido Guerreiro e Condes 
de Alte, a exposição de escultura “Caprichos da Natureza” da
autoria de Arménio Palmeira (Espargal – Benafim). 
A exposição pode ser visitada de segunda a sexta-feira das 
9h00 às 17h00.

Famílias no Museu - A Lenda das Amendoeiras
11 de fevereiro

O Famílias no Museu de fevereiro inspirou-se no património 
oral do Algarve e nas amendoeiras em flor que caracterizam a 
paisagem rural algarvia nesta época. Assim, a "Lenda das 
Amendoeiras", uma das muitas que evocam a presença árabe 
no território algarvio, foi o mote para uma oficina de fantoches 
de dedo. Tesoura, agulha, linha, cola, papel, tecidos e muita 
imaginação foram as ferramentas usadas pelos participantes
para realizar cenários e personagens que depois puderam 
levar para casa.

Laboratório da Memória – Reviver a Esplanada de 
Quarteira
15 de fevereiro

No âmbito das Comemorações do Centenário da Freguesia 
de Quarteira, decorreu no dia 15 de fevereiro mais uma
sessão do Laboratório da Memória, desta feita subordinado



ao tema “Recordar a Esplanada de Quarteira”. Esta atividade, 
que teve lugar na Galeria de Arte da Praça do Mar, onde 
outrora se situava a Esplanada de Quarteira, foi dinamizada 
por Orlando Mariani, antigo proprietário do Cinema Mariani. 
Uma vez mais, quarteirenses e não só reuniram-se para 
partilhar memórias, estórias e vivências relacionadas com a 
sua Esplanada, local onde se realizavam os bailes de verão e 
onde esteve Amália por duas ocasiões, entre outras grandes 
figuras da cultura portuguesa dos anos 50 a 80.

Espetáculo teatral "Be P-Art"
22 de fevereiro

No dia 22 de fevereiro, o Museu recebeu o espetáculo teatral 
"Be P-Art", uma performance que faz a fusão entre expressão 
visual, corporal, musical e sensorial e que procura criar a 
ponte entre o passado e o presente através de histórias,
lendas e crenças.
O espetáculo centrou-se nos detalhes e realidades sobre o 
Castelo que evocam a época da Reconquista Cristã,
eventuais conflitos e a ligação entre as duas grandes 
religiões: muçulmana e cristã. Ligações e conflitos com os 
quais o público se identificou e criou uma ponte entre o 
passado e a atualidade.
“Be P-Art” significa ser Parte e ser Arte ao mesmo tempo, 
sendo um dos objetivos deste espetáculo que o público faça 
parte da obra final. Assim, os presentes foram convidados a 
interagir com as personagens e a comer com os atores no 
final da performance.
Este espetáculo insere-se na Programação 365 Algarve.

Quem não pôde estar presente nesta sessão, terá ainda 
oportunidade de o fazer nos dias 28 de março e 18 de abril.

Trabalhos Arqueológicos no Café Calcinha
Durante os trabalhos de recuperação do Café Calcinha, as 
obras necessárias para a colocação das estruturas de 
saneamento básico (esgotos e pluviais) revelaram mais um 
pouco do passado de Loulé. Foram recolhidos inúmeros 
fragmentos cerâmicos do período islâmico que deixam 
entrever um pouco do que seria a vida quotidiana dos nossos 
antepassados. Neste momento os fragmentos aí recolhidos 
estão a ser tratados no laboratório do Museu Municipal.

Clube de Arqueologia
No âmbito do Clube de Arqueologia do Agrupamento de 
Escolas Dra. Laura Ayres, os serviços educativos do Museu 
Municipal de Loulé têm participado em diversas ações com a 
EB São Pedro do Mar, em Quarteira. Pretende-se assim 
sensibilizar os alunos para o património arqueológico do 
concelho dando a conhecer as diversas atividades realizadas 
pelo Museu Municipal de Loulé. Neste âmbito foram 
realizadas visitas de estudo ao Museu (coleção de
arqueologia) e ao Património edificado do Centro Histórico de 
Loulé, apresentações sobre os trabalhos de arqueologia 



desenvolvidos no município e simulação dos trabalhos em 
gabinete com remontagem de objetos cerâmicos.

Projeto 10 x 10
Desde 2012 que o Projeto 10 x 10 tem vindo a juntar artistas 
e professores do ensino secundário em sala de aula para 
arranjar novas formas de motivar os alunos na aprendizagem 
das matérias.
Ao longo de várias edições do projeto (mais precisamente 5), 
em 22 escolas de Lisboa, Oeiras, Loulé, Porto e Guimarães, 
dezenas de professores, mediadores e artistas estiveram 
envolvidos neste projeto, que beneficiou centenas de alunos, 
que terão contagiado centenas de outros com o entusiasmo
da experiência.
Loulé participou na presente edição com uma turma de 10.º
ano da Escola Secundária Dr.ª Laura Ayres, Quarteira,
através de uma dupla de professoras dessa turma, a 
professora de Português Ana Bela Conceição e a professora 
de Inglês Cristina Fernandes, acompanhadas pelo artista 
Miguel Cheta.

Brevemente
Eis algumas das nossas propostas para os próximos meses:

Em março:

DESCULPE, COMO ME CHAMO?

Sala polivalente do Museu Municipal de Loulé

1 de março, 15h00

EXPOSIÇÃO DE DESENHOS "A ALDEIA DE ALTE PELO OLHAR DAS CRIANÇAS"

Polo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte

Inauguração 8 de março, pelas 15h00

8 de março a 21 de abril

FAMÍLIAS NO MUSEU – “À RODA DO OLEIRO"

Ponto de encontro: Museu Municipal de Loulé

11 de março, 14h30-17h00



Público-alvo: crianças a partir dos 6 anos acompanhadas por um adulto

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

LABORATÓRIO DA MEMÓRIA – FONTE SANTA

Escola Básica 1, Fonte Santa

15 de março, 18h00

I JORNADA REDE DE MUSEUS DO ALGARVE - MUSEUS SEM RESERVAS

Auditório do Convento do Espírito Santo

17 março, 9h30-18h00

Inscrições gratuitas e obrigatórias

ALTE PELA JANELA DO TEMPO

Polo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte

24 de março, 14H30

ESPETÁCULO TEATRAL BE P-ART PELA ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA AMARELARTE

Museu Municipal de Loulé

28 de março, 18h00

Em abril:

DESCULPE, COMO ME CHAMO?

Sala polivalente do Museu Municipal de Loulé

5 de abril, 15h00

EXPOSIÇÃO MÃE SOBERANA

Convento de Santo António



8 de abril - 31 de maio

FAMÍLIAS NO MUSEU – “PERCURSO PEDESTRE"

Ponto de encontro: Museu Municipal de Loulé

8 de abril, 14h30-17h00

Público-alvo: crianças a partir dos 6 anos acompanhadas por um adulto

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

ESPETÁCULO TEATRAL BE P-ART PELA ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA AMARELARTE

Museu Municipal de Loulé

18 de abril, 18h00

ALTE PELA JANELA DO TEMPO

Polo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte

21 de abril, 14H30

SEMANA CULTURAL DE ALTE

Alte

25 de abril a 1 de maio
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