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Apresentação do catálogo da exposição “LOULÉ. Territórios, Memórias,
Identidades”
1 de fevereiro

 

No passado dia 1 de fevereiro, no âmbito das comemorações dos 30 anos da elevação de Loulé a
cidade, foi apresentado o catálogo da exposição LOULÉ. Territórios, Memórias, Identidades,
patente no Museu Nacional de Arqueologia, em Lisboa, desde junho de 2017.

A apresentação esteve a cargo do Presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo, do
diretor do Museu Nacional de Arqueologia, António Carvalho e do diretor da Unidade de
Publicações da Imprensa Nacional Casa da Moeda, Duarte Azinheira, que salientaram a
importância desta publicação para a perpetuação da mostra que dá a conhecer sete mil anos da
história de Loulé e dos louletanos, dando destaque à riqueza arqueológica do concelho.

Os responsáveis pela apresentação do catálogo reforçaram ainda a importância do mesmo para
futuras investigações, não só no âmbito da arqueologia, mas também de todas as ciências afins.

O catálogo, que possui cerca de 700 páginas, contém toda a informação sobre a exposição: o
projeto museográfico, com os 504 bens culturais que são apresentados na mostra, respetivas
fichas descritivas e fotografias. Para além disso, a publicação conta ainda com textos dos
comissários e de autores convidados, nomeadamente a escritora Lídia Jorge, autora do texto de
abertura do catálogo. É também nesta publicação que se encontra o estudo elaborado pelos
paleontólogos Hugo Campos e Octávio Mateus, dando conta da descoberta, em 2016, na Rocha
da Pena (Loulé), do primeiro espécime do anfíbio metopossaurus, que recebeu o nome de
algarvensis, e da coexistência no espaço de fitossauros e placodontes, espécies existentes há
227 milhões de anos.

No final da sessão, os participantes receberam um exemplar do catálogo que, em breve, poderá
ser também adquirido no Museu, nas lojas da Imprensa Nacional e na loja online da Imprensa
Nacional, onde pode ser encomendado e entregue em qualquer ponto do país.

A exposição LOULÉ. Territórios, Memórias, Identidades continuará patente no Museu Nacional de
Arqueologia até ao final do presente ano e já foi visitada por mais de 120 mil pessoas,
nomeadamente por um vasto conjunto de louletanos.

 

Projecto KAPTA de visita ao Ameixial 
3 de janeiro

As equipas do Projeto KAPTA e da Rede Municipal de Loulé,
Cidade Educadora, através do projeto Rede de Anfitriões do
Interior de Loulé, levaram a turma do 10º D da Escola
Secundária de Loulé e três dos seus professores até ao
Ameixial.
Visando uma interação com o património local nas suas
diferentes vertentes, os participantes tiveram a oportunidade
de contactar com o pastor André Cavaco e conhecer a sua
criação de cabras, bem como de visitar a típica Casa Circular
na Corte d’Ouro e a Anta do Alagar. Durante a tarde, os
alunos ficaram a saber um pouco mais sobre o processo de
extração do mel na produção do Sr. Manuel Costa. Antes do
regresso visitaram a Fonte da Seiceira e, no final, o fotógrafo
Jorge Graça tirou a tradicional “Foto de Família” com a sua
máquina fotográfica “pinhole”.



Encontro inter-geracional de janeiras
8 de janeiro

No passado dia 8 de janeiro, no Auditório da Escola
Profissional de Alte, decorreu um encontro inter-geracional de
janeiras. Mais uma vez, os altenses, e não só, acorreram a
esta iniciativa em que diferentes gerações se uniram para
perpetuar a tradição.

Famílias no Museu – Tecer memórias 
13 de janeiro

No dia 13 de janeiro teve lugar mais uma atividade no âmbito
da iniciativa Famílias no Museu. Tendo por mote a
tecelagem, os participantes ficaram a saber um pouco mais
sobre a história da indústria de tecelagem em Loulé e,
posteriormente, tiveram oportunidade de experimentar a
tecelagem manual, utilizando materiais recuperados. O
resultado não podia ter sido melhor: carteiras, pequenos
tapetes, espanta-espíritos e até um cachecol para o boneco
preferido, muitas foram as ideias postas em prática pelas
famílias participantes.

Oficina 10 x 10 
27 de janeiro

No ano letivo 2016/17, a Câmara Municipal de Loulé, através
do Museu Municipal de Loulé, integrou o último ano do projeto
da Fundação Calouste Gulbenkian intitulado “10x10” que
desenvolvia um trabalho conjunto com uma dupla de
professores do ensino secundário e um artista.

As práticas de micropedagogias exploradas e criadas no
âmbito das 5 edições do projeto foram compiladas e
sintetizadas no livro “Ensaios sobre Arte e Educação”. A
partir desta ferramenta, e porque acreditamos que a
experimentação é fundamental para a contaminação das
práticas e estratégias artísticas em contexto de sala de aula,
a autarquia promoveu a “Oficina 10x10”, que decorreu a 27 de
janeiro de 2018.

Esta teve como orientadoras duas artistas “dezistas”, Aldara
Bizarro e Margarida Mestre, e contou com o apoio da Escola
Secundária de Loulé que disponibilizou o espaço para a sua
realização.

A oficina, que contou com 20 participantes, destinava-se a
professores e educadores que, ao longo das edições do
projeto, aplicaram micropedagogias experimentadas em
muitas e diferentes disciplinas do currículo escolar por
experientes artistas e que continuam a desafiar e a inspirar
todos aqueles que com elas se cruzam.

Famílias no Museu – A nossa música
17 de fevereiro

O Famílias no Museu do mês de fevereiro contou com a
colaboração da Sociedade Filarmónica Artistas de Minerva.
Assim, as famílias ficaram a saber um pouco mais sobre a
história desta Filarmónica, cuja fundação remonta a 1876.
Também conhecida como “Música Nova”, a Sociedade
Filarmónica Artistas de Minerva é hoje um dos marcos
importantes da cultura louletana. Posteriormente, os
participantes foram convidados a tocar alguns instrumentos
musicais utilizados pelos Artistas de Minerva.

Visitas à exposição “LOULÉ. Territórios, Memórias,



Identidades”
No âmbito do encontro anual dos associados da FAMP –
Federação dos Amigos dos Museus de Portugal, que
decorreu no dia 28 de outubro de 2017, no Museu Nacional de
Arqueologia, realizou-se uma visita da mesma Federação à
exposição LOULÉ. Territórios, Memórias, Identidades.

Já no passado dia 17 de fevereiro, foi a vez de alguns dos
habitantes da freguesia do Ameixial, terra das estelas com
escrita do sudoeste, visitarem a exposição onde as gentes
louletanas (re)encontram os seus territórios, (re)vivem as
suas memórias e (re)afirmam as suas identidades.

Projeto “Jogo do Moinho” 

No âmbito dos projetos inseridos na Rede de Museus do
Algarve, os serviços educativos do Museu Municipal de Loulé
encontram-se a desenvolver, durante este ano letivo, com
uma turma do 3º ano de Almancil, o projeto Jogo do Moinho.
Trata-se de um jogo de estratégia em que dois jogadores se
defrontam com o objetivo de “fazer moinho”, ou seja, colocar
três peças em linha. Este jogo, de origem incerta,
popularizou-se no nosso território durante o domínio islâmico,
embora tenha sido também jogado durante o domínio
romano. 

A dinâmica desenvolvida pelo Museu de Loulé envolve um
encontro com o património, através de uma visita de estudo
ao Polo Museológico de Salir, onde os alunos ficam a
conhecer melhor a ocupação islâmica do território. Neste
local é-lhes apresentado o jogo, são ensinadas a regras e os
alunos começam a jogar. Numa segunda fase são
promovidas sessões na escola, em que os alunos fazem o
seu próprio tabuleiro de jogo, seguindo-se sessões práticas
dinamizadas em parceria com o professor.

O projeto culmina com um encontro entre turmas de escolas
do Algarve, a realizar no Museu Municipal de Loulé no dia 18
de Abril (Dia dos Monumentos e Sítios), permitindo assim que
os alunos conheçam colegas de outros concelhos que com
eles vão disputar o “Jogo do Moinho”. Com esta iniciativa
pretende-se estabelecer dinâmicas de aproximação da
comunidade escolar ao património cultural, indo ao encontro
dos interesses de alunos e professores.

Áudio-guias e áudio-descrição na exposição "LOULÉ.
Territórios, Memórias, Identidades"

A exposição Loulé: Territórios, Memórias, Identidades já se
visita através do recurso a áudio-guias e a áudio-descrição. O
visitante pode realizar uma visita autónoma, sem marcação
de dia e hora através do recurso gratuito a aparelhos de
áudio-guias.

De forma pioneira e inovadora em exposições temporárias,
Loulé: Territórios, Memórias e Identidades é agora uma
exposição áudio-descrita, uma ferramenta fundamental para
públicos de baixa visão e cegos, mais um passo no caminho
traçado no melhoramento das acessibilidades.

Para além da disponibilização deste equipamento, é possível
realizar visitas áudio-descritas, mediante solicitação para o
email: exposicaolouleeducativo@mnarqueologia.dgpc.pt. Até
ao momento já se realizaram duas visitas com áudio-
descritores.

Loulé: territórios, Memórias e Identidades tem na
acessibilidade  mais um aspeto essencial na construção da
exposição e na sua dinamização cultural, de forma a permitir
o acesso a públicos distintos, nomeadamente com peças
tácteis, materiais em linguagem simples, materiais em Braille
e acesso a pessoas com mobilidade reduzida.

Doação do espólio "Foto Arte"

mailto:exposicaolouleeducativo@mnarqueologia.dgpc.pt


No passado dia 21 de Novembro foi recebido, pela Fototeca
do Museu Municipal, o importante espólio do estúdio
fotográfico «Foto Arte», propriedade do fotógrafo Manuel
Guerreiro de Brito. Este espólio, doado por Manuel de Jesus
Vieira, atual proprietário da casa onde viveu o fotógrafo,
compõe-se de material fotográfico, pautas musicais e
documentação vária inerente à sua atividade profissional.

Manuel Guerreiro de Brito foi fotógrafo, músico, funcionário da
Câmara Municipal de Loulé, onde foi escriturário, fotógrafo e
bibliotecário. Do espólio fotográfico que deixou contam-se
negativos e fotografias de louletanos, casamentos, batismos,
comunhões e eventos sociais diversos; atividades
profissionais, eventos festivos e eventos históricos. Contam-
se também imagens do aspeto da cidade de Loulé e das suas
freguesias entre as décadas de 50 a 80 do século passado.

Este espólio, que se reveste de extrema importância para o
conhecimento da história local, encontra-se a ser tratado,
inventariado e investigado pela equipa técnica do Museu
Municipal de Loulé.

Encontro de Fotografia Artesanal

Está em curso a organização do Encontro de Fotografia Artesanal que irá decorrer entre os dias 17 e 19
de Maio, em Loulé. Este encontro irá realizar-se no âmbito do Ano Internacional do Património Cultural,
comemorado em 2018, inserindo-se igualmente na programação das comemorações do Dia Internacional
dos Museus, assinalado a 18 de Maio.

Esta iniciativa, que pretende dar protagonismo à fotografia enquanto património, dando a conhecer
alguns processos que marcaram a evolução da fotografia, bem como alguns trabalhos de pesquisa e
salvaguarda que têm vindo a ser desenvolvidos nesta área, irá contar com interações de rua,
conferências e workshops acessíveis aos mais diversos públicos.

Brevemente

Eis as nossas sugestões para os próximos meses:

 

Em março:

 

EXPOSIÇÃO LOULÉ. TERRITÓRIOS, MEMÓRIAS, IDENTIDADES

Museu Nacional de Arqueologia, Lisboa

 

EXPOSIÇÃO ECOS DA SERRA - 50 ANOS DE MEMÓRIAS

Polo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte

Segunda a sexta: 9h00-17h00

 

DESCULPE, COMO ME CHAMO?

Sala polivalente do Museu Municipal de Loulé

7 de março, 15h00

 

AÇÃO DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA VAMOS CAIAR ALTE

Aldeia de Alte

10 de março, 09h00

Org.: Projeto EducAlte

Apoio: Junta de Freguesia de Alte e Museu Municipal de Loulé

 

FAMÍLIAS NO MUSEU

Museu Municipal de Loulé



10 março, 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

 

ALTE, PELA JANELA DO TEMPO

Polo Museológico de Alte

16 de março, 14h30

 

V MEET DE HARRY POTTER DO ALGARVE

Convento do Espírito Santo e Castelo de Loulé

17 de março, 10h-20h

Org.: Comunidade Harry Potter do Algarve e Associação Núcleo de Geeks do Algarve

Apoio: Câmara Municipal de Loulé

 

FESTIVAL DE CONTOS INDÍGENAS

23, 24 e 25 de março

Informações: 289 400 611 / servicos.educativos@cm-loule.pt

Org.: Direção-Geral do Património Cultural/Museu Nacional de Arqueologia e Câmara Municipal de
Loulé/Museu Municipal de Loulé

 

BAILE DA PÁSCOA

Monte Brito

23 de março, 21h00

Org.: Projeto EducAlte

Apoio: Junta de Freguesia de Alte e Museu Municipal de Loulé

 

APRESENTAÇÃO DO LIVRO MÃE SOBERANA: A FORÇA DO AMOR

Salão Nobre dos Paços do Concelho, Loulé

24 de março, 16h30

 

Em abril:

 

EXPOSIÇÃO LOULÉ. TERRITÓRIOS, MEMÓRIAS, IDENTIDADES

Museu Nacional de Arqueologia, Lisboa

 

EXPOSIÇÃO ECOS DA SERRA - 50 ANOS DE MEMÓRIAS

Polo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte

Segunda a sexta: 9h00-17h00

 

DESCULPE, COMO ME CHAMO?

Sala polivalente do Museu Municipal de Loulé

4 de abril, 15h00

 

CICLO ROTA DOS MONUMENTOS / ENSAIOS ABERTOS

Alcaidaria do Castelo

14 de abril, 10h30

Org.: DRCAlgarve
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FAMÍLIAS NO MUSEU

Museu Municipal de Loulé

14 de abril, 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

 

ENCONTRO INTERESCOLAS DO JOGO DO MOINHO

Atividade do grupo Grupo RMA-EDU

18 de abril, 14h00-18h00

 

CONVERSAS COM HISTÓRIA

Atividade no âmbito do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios

Igreja Matriz de Loulé

18 de abril, 18h00

 

ALTE, PELA JANELA DO TEMPO

Polo Museológico de Alte

20 de abril, 14h30

 

SEMANA DAS ARTES E DA CULTURA

Alte

25 de abril - 1 de maio
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