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Jornadas Europeias do Património 2017
22 e 23 de setembro

 

Nos dias 22, 23 e 24 de Setembro assinalaram-se as Jornadas Europeias do Património, este ano
subordinadas ao tema Património e Natureza. Neste âmbito, o Museu Municipal de Loulé
promoveu uma série de atividades com o objetivo de mostrar a interligação entre o património, a
natureza e as comunidades, bem como chamar a atenção para a necessidade de preservar e
valorizar esta relação e o seu papel na qualificação do território e no reforço de identidades.

Assim, de 18 a 23 de Setembro, tiveram lugar uma série de Visitas improváveis à reserva do
Museu, onde os participantes tiveram oportunidade de conhecer um dos locais que geralmente é
vedado ao público e onde se encontram diversos espólios que são tratados e estudados pelos
técnicos para futura musealização.

No dia 22, pelas 14h30, realizou-se mais uma sessão de Alte pela janela do tempo no Pólo
Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte e, pelas 18h00, na sala polivalente do Museu, a
arqueóloga Ana Resende e Amândio Viegas encetaram a iniciativa Conversas com História cujo
tema foi a intervenção arqueológica num dos edifícios da Rua Pedro de Freitas.

Já no dia 23, a partir das 10h30, teve lugar, no Ameixial, a caminhada Ribeira do Vascão – onde
nasce uma escrita dedicada à escrita do Sudoeste e à Idade do Ferro na serra do Algarve. Nesta
caminhada, entre os vales encaixados e os terrenos agrícolas das ribeiras do Vascanito e do
Vascãozinho, participaram cerca de 40 pessoas que visitaram três dos sítios arqueológicos onde
foram encontradas estelas com escrita do sudoeste e ficaram a conhecer melhor a beleza natural
do local e algum do património etnográfico que caracteriza a paisagem na freguesia do Ameixial.
Esta iniciativa foi organizada não só pelo Museu Municipal de Loulé, mas também pelo Projecto
Estela e pelo Museu Nacional de Arqueologia no âmbito da exposição LOULÉ. Territórios,
Memórias, Identidades.

Na tarde do dia 23, em articulação com a Direção Regional de Cultura do Algarve, a Almargem –
Associação de Defesa do Património Cultural e Ambiental do Algarve e integrado no Programa
DiVaM – Dinamização e Valorização dos Monumentos, a alcaidaria do castelo recebeu a
apresentação da Lenda da Moura Cássima, pelo Teatro Análise de Loulé – Casa da Cultura,
seguido de um atelier para as crianças inspirado na mesma lenda. Posteriormente, na sala
polivalente do Museu, Luís Palma apresentou a palestra O Castelo e a História de Loulé, a que se
seguiu um passeio pelo Centro Histórico.

Por fim, realizou-se, em Alte, o Passeio Literário Cândido Guerreiro, o poeta de Alte. O passeio
foi orientado pelo professor da Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, Vítor Ambrósio,
um dos criadores deste percurso juntamente com Rita Baleiro, Sílvia Quinteiro e Paula Martins,
investigadoras do Projeto Lit&Tour, um projeto que visa estudar e promover as diversas
manifestações do diálogo entre a Literatura e o Turismo.

 

2.ª edição da caminhada arqueológica pelo Cerro da Vila
e Loulé Velho
2 setembro

Tendo em conta o sucesso que foi a 1.ª edição da caminhada
cultural arqueológica entre as ruínas romanas do Cerro da
Vila e Loulé Velho, no dia 2 de setembro, o Museu Municipal
de Loulé promoveu a 2.ª edição desta iniciativa. Ao longo do
percurso de 7 Km, os cerca de 30 participantes tiveram
oportunidade de saber mais sobre esses sítios, que outrora
constituíram dois importantes centros romanos de comércio
existentes no Algarve, guiados pelos arqueólogos Filipe



Henriques e Pedro Barros. Pelo caminho, houve ainda tempo
para visitar os sítios arqueológicos de Quarteira Submersa e
de Forte Novo.
Esta iniciativa pretendeu promover o Património Cultural do
concelho de Loulé e fez parte de um conjunto de atividades
associadas à exposição de arqueologia LOULÉ. Territórios,
Memórias, Identidades, patente no Museu Nacional de
Arqueologia, em Lisboa.

Regresso do “Desculpe, como me chamo?”
4 de outubro

No dia 4 de outubro iniciou-se a 4.ª temporada da iniciativa
Desculpe, como me chamo?. Assim, mais uma vez, na
primeira quarta-feira do mês, no sítio do costume, a sala
polivalente do Museu Municipal de Loulé, louletanos e amigos
de Loulé reuniram-se em torno de um manancial de
fotografias antigas e recordaram os rostos de outrora.

A atividade Desculpe como me chamo? teve início em 2014
com o objetivo de dar nome e “corpo” aos rostos das
fotografias da coleção dos estúdios do fotógrafo Padre
Guerreiro. Um espólio que integra o acervo do Museu desde
1992 e que consiste num conjunto de cerca de 70 000
registos fotográficos, em diferentes suportes, os quais
retratam os momentos marcantes da comunidade louletana
nas décadas de 20 a 40 do século XX. Através desta
atividade, o público é convidado a conhecer este acervo mais
de perto e a colaborar na identificação daqueles rostos,
contribuindo para a reconstrução histórico-social de Loulé
nessa época. 

Famílias no Museu – Loulé ontem e hoje
14 de outubro

A iniciativa Famílias no Museu está de volta e, no passado
dia 14 de outubro, teve por mote “Loulé ontem e hoje”. Nesta
sessão, os participantes foram convidados a percorrer um
percurso pedestre pelas zonas emblemáticas de Loulé e,
através de fotografias antigas, tivemos a oportunidade de
viajar no tempo e conhecer as histórias que os nossos
edifícios, largos e ruas têm para contar.

Watt? Um projecto artístico para a comunidade
21 de outubro

Inserido no âmbito do projeto Watt?, no dia 21 de outubro, foi
exibido, no Polo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de
Alte, o documentário Paredes Que Falam de Jorge Murteira.
O Watt? Um projecto artístico para a comunidade integrou-se
no projeto nacional Arte Pública da Fundação EDP, sendo
coordenado, no Algarve, pelo LAC – Laboratório de
Actividades Criativas, de Lagos, que convidou diversos
artistas – Xana, Jorge Pereira, Mariana a Miserável, Padure,
Menau, Susana Gaudêncio e Tiago Batista – para fazer
intervenções em espaços públicos. Paredes que falam
percorre o interior Algarvio e acompanha os protagonistas
este projeto.

Exposição "Juntos construímos"

Juntos construímos… é o nome da exposição que resulta de
um desafio colocado aos avós das crianças do Centro de
Animação e Apoio Comunitário da Freguesia de Alte, no
sentido destes construírem em cooperação com os seus
netos um brinquedo.

Os brinquedos apresentados foram construídos com diversos
materiais, muitos deles reciclados, e evocam algumas das
brincadeiras de outros tempos. Embora atualmente exista
uma vasta gama de brinquedos a que as crianças têm



acesso, antigamente os brinquedos eram raros e construídos
com os materiais existentes (cana, cortiça, paus, latas…).

Este tipo de iniciativa reveste-se de grande importância, pois
permite sensibilizar as crianças para as dificuldades que
marcaram a época em que os seus avós viveram e, desta
forma, incentiva-las a valorizar mais os objetos que lhes são
ofertados.

A exposição está patente, no Polo Museológico Cândido
Guerreiro e Condes de Alte, até 30 de novembro.

Visita Brincando 2017/2018

Destinado ao público escolar, o programa Visita Brincando,
desde 2006, renova-se anualmente, proporcionando às
escolas um conjunto de atividades que tem como ponto de
partida o Património Cultural do concelho, pretendendo
despertar, desde cedo, o interesse das gerações mais novas
para a história do seu concelho e região. Com atividades nos
espaços museológicos – Loulé, Salir, Alte e Querença – os
Serviços Educativos do Museu Municipal de Loulé
proporcionam ações lúdico-pedagógicas, atuando como
mediadores entre os espaços culturais e a comunidade
escolar.

Consulte o Programa Visita Brincando 2017/2018 em
http://bit.ly/2eSAMFr

Visitas audio-guiadas à exposição "LOULÉ. Territórios,
Memórias, Identidades"

Brevemente estarão disponíveis na Exposição LOULÉ.
Territórios. Memórias. Identidades, patente no Museu
Nacional de Arqueologia, em Lisboa, áudio-guias que ajudarão
o visitante a realizar uma visita mais autónoma e com maior
conhecimento das realidades aí expostas, bem como áudio-
descrição e visitas áudio-guiadas que promoverão a
acessibilidade à exposição e aos seus conteúdos junto
de visitantes cegos ou com baixa visão. Mais um passo que
irá ao encontro de uma maior captação de públicos e à
fruição da cultura e da história portuguesas.

Exposição sobre Maria de Lourdes Madeira em preparação no Polo Museológico de Alte

A equipa de investigação do Museu encontra-se de momento a trabalhar numa próxima exposição
temporária a decorrer no Polo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte, na sua galeria principal.
Trata-se de uma homenagem a uma conterrânea, Maria de Lourdes Madeira, cuja história de vida se
cruza com o desenvolvimento socio-cultural da aldeia e freguesia de Alte pelo seu dinamismo e
envolvimento nos projetos locais. Destacamos esta figura altense e a história de Alte no século XX
através do jornal local Ecos da Serra, que perfaz este ano 50 anos de existência, sendo este um
elemento chave para o conhecimento local da evolução que sofreu esta aldeia e freguesia ao longo
destas décadas.

Núcleo "Identidades" na Exposição "LOULÉ. Territórios,
Memórias Identidades"

Na exposição LOULÉ. Territórios, Memórias,
Identidades encontra-se um núcleo reservado às
"Identidades". Este núcleo trata-se de uma instalação de
homenagem aos guardiões das memórias do território de
Loulé. São pessoas com a sensibilidade de atribuir aos
fragmentos arqueológicos o valor da nossa memória
colectiva; dos que partilham generosamente parte de si e que
reconhecem nesses pedaços o seu contributo para o futuro.
São também estas pessoas que zelam pelo nosso
Património.
A partir de agora poderá também pertencer a este núcleo. Tire
uma fotografia e deixe um comentário assinalando a sua
passagem pela exposição. Posteriormente, alguns destes
testemunhos serão publicados nas redes sociais do Museu
Municipal de Loulé e do Museu Nacional de Arqueologia. 

http://bit.ly/2eSAMFr


"Venha ver-nos" e participe na construção das nossa
Memória e Identidade!

Brevemente

Eis algumas das nossas propostas para os próximos meses:

Em novembro:

EXPOSIÇÃO LOULÉ. TERRITÓRIOS, MEMÓRIAS, IDENTIDADES

Museu Nacional de Arqueologia, Lisboa

 

EXPOSIÇÃO AVENTURAS EM Al-‘Ulyà – A HISTÓRIA DE UMA BANDA DESENHADA

Argumento de João Miguel Lameiras e João Ramalho-Santos / Ilustrações de André Caetano

Alcaidaria do Castelo

Até 18 de novembro

 

DESCULPE, COMO ME CHAMO?

Sala Polivalente do Museu Municipal de Loulé

Dia 8 de novembro, 15h00

 

FAMÍLIAS NO MUSEU

Museu Municipal de Loulé

Dia 11 de novembro, 14h30-16h30

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

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

 

CONFERÊNCIA PODE O BARROCO SER EUROPEU? POR HANS ULRICH GUMBRECHT

Salão Nobre dos Paços do Concelho

Dia 13 de novembro, 21h30

 

ALTE PELA JANELA DO TEMPO

Polo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte

Dia 17 de novembro, 14h30

 

LABORATÓRIO DA MEMÓRIA: RECORDAR JOAQUIM SANTOS, PELA OCASIÃO DO SEU
100.º ANIVERSÁRIO

Sarnadas, Alte

Dia 18 de novembro, 15h00

 

CASA-ANIMAL

Cerca do Convento do Espírito Santo, Loulé

Inauguração 3 de Novembro, 18h00

De 3 a 11 de novembro

 

Em dezembro:

 

EXPOSIÇÃO DO PRESÉPIO DA AUTORIA DE FRANCISCO JOSÉ

mailto:servicos.educativos@cm-loule.pt


Ermida de Nossa Senhora da Conceição

1 de dezembro a 8 de janeiro

 

DESCULPE, COMO ME CHAMO?

Sala Polivalente do Museu Municipal de Loulé

Dia 6 de dezembro, 15h00

 

EXPOSIÇÃO DE PRESÉPIOS 

Galeria de Arte da Praça do Mar, Quarteira

7 de dezembro a 6 de janeiro

 

MONTAGEM DO PRESÉPIO TRADICIONAL ALGARVIO

Cozinha Tradicional

Dia 7 de dezembro

 

EXPOSIÇÃO DO PRESÉPIO TRADICIONAL ALGARVIO

Cozinha Tradicional

7 de dezembro a 8 de janeiro

 

FAMÍLIAS NO MUSEU - OFICINA DE NATAL

Museu Municipal de Loulé

Dia 10 de dezembro, 14h30-16h30

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

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

 

V ROTEIRO DE PRESÉPIOS DA FREGUESIA DE ALTE

Alte

9 de dezembro a 7 de janeiro
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