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Encontro Intergeracional de Janeiras
6 e 7 de janeiro

Começado o novo ano foi tempo de cantar as janeiras. Assim,
no Dia de Reis, o Polo Museológico da Água, em Querença,
foi palco de mais um Encontro Intergeracional de Janeiras,
iniciativa que se repetiu no dia seguinte, mas desta feita, no
Auditório da Escola Profissional Cândido Guerreiro, em Alte.
Os Encontros Intergeracionais de Janeiras são importantes
motores de divulgação e perpetuação da tradição, incutindo
aos mais novos o gosto pelo seu/nosso património oral.

O "Desculpe, como se chama?" está de volta!
9 de janeiro

Após um interregno de cinco meses, decorreu no passado dia
9 de Janeiro o primeiro encontro de 2019 da atividade
“Desculpe, como me chamo?”. Este primeiro encontro primou
pela apresentação pública da coleção fotográfica de Manuel
Guerreiro de Brito, proprietário do estúdio Fotografia Arte.
Nesta sessão foi apresentada uma reportagem fotográfica do
baile de finalista da Escola Comercial e Industrial de Loulé de
1974, que contou com o relato emocionado, ao público
presente, de antigas estudantes dessa turma que se aí se
viram retratadas. Também a presença da jornalista Catarina
Fernandes Martins do jornal Diário de Notícias, foi notícia – o
artigo que daí resultou, e que relata de uma forma fiel a
essência e a dinâmica destes encontros, foi publicado em
formato digital no Diário de Notícias do dia 8 do passado mês
de fevereiro (https://bit.ly/2GNeVeM).

Esta iniciativa foi reformulada com o objetivo de introduzir este
novo e riquíssimo espólio fotográfico, cujo conhecimento já
vinha gerando grande expetativa junto da comunidade
louletana. Desta forma, as reportagens fotográficas de Manuel
Guerreiro de Brito serão intercaladas mensalmente com a
coleção fotográfica Guerreiro Padre. Estas serão divulgadas
na rúbrica “No meu tempo…” da Agenda Municipal, no mês
imediatamente anterior, de forma a convidar o público
diretamente relacionado com essa temática a participar nos
encontros de “Desculpe, como me chamo?”.

 

Famílias no Museu - Talegos e taleguinhos
12 de janeiro

Em janeiro retomámos as atividades no âmbito do projeto
Famílias no Museu. Assim, no dia 12 de janeiro convidámos
as famílias a juntarem-se a nós para confecionar um pequeno
talego, objeto feito a partir de retalhos de tecido reutilizados
usado antigamente para transportar o pão e outros alimentos.
Após uma visita à Cozinha Tradicional, os participantes
tiveram oportunidade de costurar o seu próprio talego, objeto
que entrou em desuso com a banalização dos sacos de
plástico, mas que está neste momento a renascer, no
contexto das atuais preocupações de ordem ecológica.

https://bit.ly/2GNeVeM


Apresentação do livro "Largo do Mercado" de Afonso
Dias
25 de janeiro

No passado dia 25 de janeiro, foi apresentada, no Polo
Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte, a mais
recente obra de Afonso Dias, Largo do Mercado. A
apresentação de Largo do Mercado esteve a cargo do Prof.
Pedro Ferré, após a qual, Afonso Dias deu voz a alguns dos
poemas do livro e brindou os presentes com uma sessão de
autógrafos.

"Loulé Sem Fronteiras" no Polo Museológico dos Frutos
Secos
29 de janeiro

No âmbito da colaboração do Museu Municipal de Loulé com
o projeto “Loulé sem Fronteiras” da Fundação António Aleixo,
no dia 27 de janeiro, o Polo Museológico dos Frutos Secos
recebeu um grupo de participantes que tiveram oportunidade
de confecionar “figos cheios” e “estrelas de figo”, receitas da
doçaria tradicional algarvia que têm adoçado a boca a muitas
gerações.

Seminário Turismo Cultural
31 de janeiro

O ISE - Instituto Superior de Engenharia e o CinTurs - Centro
de Investigação em Turismo, Sustentabilidade e Bem-Estar
da Universidade do Algarve, em parceria com a Região de
Turismo do Algarve  e a Câmara Municipal de Loulé, no
âmbito do Ciclo de Conferência em Turismo Acessível e do
Curso “Turismo Acessível: Aspetos Urbanísticos e
Arquitetónicos”, promoveu, no dia 31 de janeiro, no Convento
do Espírito Santo, o Seminário “Turismo Cultural”. 

O evento arrancou com as intervenções de Pedro Pimpão,
Vice-presidente da Câmara Municipal de Loulé, Fátima
Catarina, vice-presidente da Região de Turismo do Algarve,
António Mortal, diretor do Instituto Superior de Engenharia,
Adriana Nogueira, diretora regional de Cultura, e Patrícia
Pinto, presidente do Centro de Investigação sobre o Espaço e
as Organizações.

No primeiro painel, Sandra Brás dos Santos, da Fundação
Arpad Szenes – Vieira da Silva, falou sobre o projeto “Museu
para Todos”, enquanto Maria Vlachou, diretora executiva da
Acesso Cultura, lançou o tema “Do ‘especial’ ao natural –
Tornar a diferença mainstream”. “LOULÉ: Territórios,
Memórias e Identidades – sair da caixa para chegar a todos”
foi o mote da apresentação feita por Dália Paulo e Ana Rosa
Sousa, da Câmara Municipal de Loulé, no encerramento do
primeiro painel.

O segundo painel incidiu essencialmente sobre as rotas
culturais acessíveis. A docente da Universidade do Algarve,
Alexandra Gonçalves, apresentou o tema “Cultura e
acessibilidade para todos no Algarve: Mito ou realidade?”.
Também professor da UAlg, João Rodrigues, falou sobre os
aplicativos com preocupações de acessibilidade.

A sessão encerrou com a intervenção de duas estudantes
PhD Turismo, da Faculdade de Economia da UAlg: Ana
Rodrigues, com o tema “Rotas culturais acessíveis no
Algarve” e Belmira Antunes, com o tema “Preservação da
calçada portuguesa”.



Famílias no Museu - Metopossauro: o louletano do tempo
dos dinossauros
9 de fevereiro

Em fevereiro convidámos as famílias a conhecer melhor os
fósseis de Metoposaurus algarvensis e de fitossauro que se
encontram expostos no Museu Municipal de Loulé e que
viveram nesta região há 227 milhões de anos. Os
participantes aproveitaram ainda para saber mais um pouco
sobre outros animais que viveram na mesma época, desde os
primeiros mamíferos, do tamanho de um rato dos nossos dias
até ao Xonissauro, um animal aquático com cerca de 15
metros de comprimento. Na Oficina do Barro, com ajuda da
formadora Bernadette Martins, os participantes tiveram
oportunidade de recriar alguns destes animais.

Inauguração da exposição "Lá pela serra" de Guida Vaz
13 de fevereiro

Foi inaugurada no dia 15 de fevereiro, no Polo Museológico
Cândido Guerreiro e Condes de Alte, a exposição de pintura
Lá pela serra  de Guida Vaz, alusiva ao medronho. Esta
iniciativa contou com a presença de alguns produtores, bem
como de pessoas ligadas à cultura do medronho, que na
atualidade se mantêm como uma das mais importantes da
freguesia de Alte. Após a inauguração, os participantes
tiveram oportunidade de degustar produtos confeccionados à
base de medronho, alguns deles elaborados pelos alunos do
Curso de Processamento e Qualidade Alimentar da Escola
Profissional de Alte.

A exposição vai estar patente até 12 de abril e no âmbito da
mesma irão decorrer diversas atividades dedicadas a esta
cultura.

Projeto A X E
16 de fevereiro

No passado dia 16 de fevereiro, teve lugar, no Cineteatro
Louletano, a apresentação pública do Projeto A x E. 

A x E (arte vezes educação) é um projeto que associa
ferramentas artísticas às pedagógicas. Envolve professores,
artistas e alunos num trabalho de valorização de conteúdos
curriculares do 10º ano do ensino secundário. Estimula o
prazer de aprender e contribui para que os professores,
sujeitos a uma rotina difícil e desgastante, renovem o seu
reportório de ferramentas pedagógicas e de estratégias de
comunicação em sala de aula.

O projeto A x E é promovido pela Câmara Municipal de Loulé,
e contou com a participação de duas turmas das Escolas
Secundárias de Loulé e Quarteira.

Brevemente

Eis algumas das nossas sugestões para os próximos meses:

 

Em março:

 

EXPOSIÇÃO LOULÉ. TERRITÓRIOS, MEMÓRIAS, IDENTIDADES



Museu Nacional de Arqueologia, Lisboa

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

 

EXPOSIÇÃO ECOS DA SERRA - 50 ANOS DE MEMÓRIAS

Polo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte

Segunda a sexta: 9h00-17h00

 

EXPOSIÇÃO TRABALHADORES FORÇADOS PORTUGUESES NO III REICH E OS LOULETANOS NO
SISTEMA CONCENTRACIONÁRIO NAZI

Edifício da Assembleia Municipal - Casa Memória Duarte Pacheco

Terça a sexta 10-13h e 14h-18h
Sábado 10h-16h30

Org.: Instituto de História Contemporânea, Universidade de Lisboa e Câmara Municipal de Loulé

 

EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA O ESCRITOR DE SONHOS DE JORGE GRAÇA

Claustro do Convento Espírito Santo, Loulé

 

DESCULPE, COMO ME CHAMO?

Sala polivalente do Museu Municipal de Loulé

6 de março, 15h00

 

FAMÍLIAS NO MUSEU

Museu Municipal de Loulé

9 de 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 Cândido Guerreiro e Condes de Alte

15 de março, 14h30

 

APRESENTAÇÃO DO LIVRO POEMAS DE UM ADULTO-CRIANÇA DE LUÍS MONTEIRO PEREIRA
POR JOSÉ QUADROS E ARMÉNIO ALÉLUIA MARTINS

Sala Polivalente do Museu Municipal de Loulé

21 de março, 18h00

 

ALGARVE DESVENDADO

Visita Encenada ao Passado Histórico de Loulé

30 de março, 11h30, Largo D. Afonso III, Loulé

Duração: 75 minutos

Classificação etária: maiores de 6 anos
Inscrições obrigatórias: 10€ -https://www.bol.pt/Comprar/Bilhetes/66936-algarve_desvendado_loule-loule/

Mais informações: https://www.365algarve.pt/pt/agenda/6631/algarve-desvendado.aspx   

Org.: Associação Cultural ArQuente

Apoio: 365 Algarve; Câmara Municipal de Loulé

 

CONFERÊNCIA SOBRE A PRESENÇA JUDAICA EM LOULÉ POR JORGE MARTINS E JOSÉ AFONSO

mailto:servicos.educativos@cm-loule.pt
https://www.bol.pt/Comprar/Bilhetes/66936-algarve_desvendado_loule-loule/
https://www.365algarve.pt/pt/agenda/6631/algarve-desvendado.aspx


Sala polivalente do Museu Municipal de Loulé

30 de março, 16h00

 

Em abril:

 

EXPOSIÇÃO LOULÉ. TERRITÓRIOS, MEMÓRIAS, IDENTIDADES

Museu Nacional de Arqueologia, Lisboa

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

 

EXPOSIÇÃO ECOS DA SERRA - 50 ANOS DE MEMÓRIAS

Polo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte

Segunda a sexta: 9h00-17h00

 

EXPOSIÇÃO TRABALHADORES FORÇADOS PORTUGUESES NO III REICH E OS LOULETANOS NO
SISTEMA CONCENTRACIONÁRIO NAZI

Edifício da Assembleia Municipal - Casa Memória Duarte Pacheco

Terça a sexta 10-13h e 14h-18h
Sábado 10h-16h30

Org.: Instituto de História Contemporânea, Universidade de Lisboa e Câmara Municipal de Loulé

 

EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA O ESCRITOR DE SONHOS DE JORGE GRAÇA

Claustro do Convento Espírito Santo, Loulé

  

DESCULPE, COMO ME CHAMO?

Sala polivalente do Museu Municipal de Loulé

3 de abril, 15h00

 

FAMÍLIAS NO MUSEU

Museu Municipal de Loulé

13 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

 

APRESENTAÇÃO DO LIVRO HISTÓRIAS GRAVADAS NAS ROCHAS - GUIA DE CAMPO: À
DESCOBERTA DAS ROCHAS E FOSSEIS DE LOULÉ DE HÉLDER PEREIRA

Salão Nobre?

22 de abril, 18h00

 

ALTE, PELA JANELA DO TEMPO

Polo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte

26 de abril, 14h30

 

COMEMORAÇÃO DO 10.º ANIVERSÁRIO DO POLO MUSEOLÓGICO CÂNDIDO GUERREIRO E
CONDES DE ALTE

Polo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte

30 de abril

mailto:servicos.educativos@cm-loule.pt
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