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Bienal Ibérica de Património Cultural
11 a 13 de outubro



 

Loulé recebeu, entre os dias 11 e 13 de outubro, a Bienal Ibérica de Património Cultural que, pela
primeira vez se realizou no sul do país.
Para além de vários seminários e iniciativas inovadoras, onde profissionais e especialistas de
diferentes entidades ligadas ao setor puderam trocar experiências e partilhar ideias, esta foi
igualmente uma oportunidade para o público em geral vivenciar o património cultural de uma
forma diferente, aprofundando o seu conhecimento sobre o mesmo.
Marrocos foi o “país convidado” que esteve em destaque nestes dias, através da sua cultura,
música e artesanato, promovendo uma ligação de séculos entre Portugal e esta nação magrebina.
Nesta clara aposta na internacionalização, a par das presenças portuguesa e espanhola,
estiveram também representadas Itália e Áustria, no âmbito da Rede Europeia das Feiras do
Património (Herifairs – European Heritage Fairs Network), com o objetivo de criar pontes com
outros países e mostrar como o património cultural é um ativo económico dos países e um recurso
para trabalhar as relações entre países.
Sob o tema da “Sustentabilidade”, o evento estendeu-se entre um espaço expositivo localizado
junto ao Monumento Engº Duarte Pacheco, o Palácio Gama Lobo, o Museu Municipal de Loulé, o
Convento do Espírito Santo, o Auditório do Solar da Música Nova, o Solar da Música Nova,
Mercado Municipal e o Cine-Teatro Louletano.
Com uma programação cultural diversificada, assente no património, nas tradições, nas artes,
dirigida a um público heterogéneo, as propostas foram bastante bem recebidas quer pelos
louletanos, quer por todos aqueles que visitaram o concelho durante esta Bienal, tendo o certame
atraido cerca de 11000 participantes. Desde logo a música, com os sons de Marrocos a serem
uma presença constante nestes dias, mas também com o acordeonista Nelson Conceição que se
juntou ao Ensemble da Banda Filarmónica Artistas de Minerva, a Orquestra de Jazz do Algarve e,
num momento único, o repto lançado pelo Cine-Teatro ao músico Rão Kyao que teve como
convidados músicos de Portugal, Espanha e Marrocos.
Os itinerários temáticos deram a conhecer espaços únicos como a Mina de Salgema, um
verdadeiro tesouro do património louletano, numa ação que teve uma forte adesão de
participantes, mas também o “Património ao Luar”, junto ao mar, com a passagem por zonas
emblemáticas como a Estação Arqueológica do Cerro da Vila.
O Mercado Municipal, ex-líbris da cidade e um verdadeiro marco da arquitetura neo-árabe, não
podia ficar de fora deste evento e foi a sua fachada que serviu de “palco” a um espetáculo vídeo
mapping que recriou artisticamente a história do concelho de uma forma original, num hino visual à
interculturalidade passada e presente deste território.
Destaque ainda para os seminários integrados no programa: As International Heritage Talks “Artes
& Ofícios como Prática de Sustentabilidade em Património Cultural” debateram o fundamental
tema dos saberes artesanais ainda existentes em Portugal e promoveram esse debate à escala
internacional; as Guest Country Talks  “Património Cultural em(ntre) Marrocos e Portugal: um ativo
de futuro”, dedicadas ao país convidado da edição deste ano da Bienal, procurou perceber o
estado da arte, as circunstâncias políticas, diplomáticas e económicas de um enquadramento de
cooperação em matéria de património cultural entre Portugal e Marrocos; as Tourism Talks
“Património, Turismo, Sustentabilidade e Inovação” promovidas pelo Turismo de Portugal
enquadraram-se no tema da edição deste ano da Bienal – a Sustentabilidade – dedicando-se
assim ao debate de inovadoras e maleáveis formas de gestão no sector do património cultural,
desde o turismo à acessibilidade; as Conservation & Restoration Talks  “Reabilitar: uma dimensão
incontornável da intervenção patrimonial?” dedicaram-se à problemática da crescente prática de
reabilitação urbana evidente nas cidades de Portugal e Espanha e à definição do papel da
Conservação e Restauro nesse processo.
Exposições e ateliers criativos dedicados às tradições culturais da região (como a arte dos
esgrafito, da pintura a fresco ou dos figos cheios) foram outras propostas. Já no que concerne à
educação ambiental, uma das mais importantes componentes da Bienal Ibérica de Património
Cultural, marcou presença no espaço expositivo o projeto “Empreita-te!”, realizado durante o ano
letivo transato, destinado a alunos do 3º ano, procurando divulgar a técnica tradicional regional da
empreita e fazendo-o simultaneamente numa perspetiva da valorização da intergeracionalidade e
sublinhando a inteligência da utilização deste recurso do ponto de vista da sustentabilidade do
território. Foi também partindo desta tradição que decorreu a “Roda da Empreita”, numa interação
entre as artesãs e o público.

Refira-se que esta Bienal Ibérica de Património Cultural, que contou com o Alto Patrocínio do
Presidente da República, resultou do trabalho desenvolvido pela Spira, em parceria com a
Câmara Municipal de Loulé. Envolvidos no evento estiveram também o parceiro espanhol, a Junta
de Castela e Leão, a Fundação Millenium BCP, o seu principal mecenas, a Comissão Nacional da
UNESCO e os Ministérios da Economia, da Cultura e dos Negócios Estrangeiros.

 

Serão com as gentes de Alte – Recordar João Gonçalves
Esperança
9 de setembro

No passado dia 9 de setembro, o Polo Museológico Cândido
Guerreiro e Condes de Alte recebeu mais uma serão com as
gentes de Alte. Desta feita, recordámos o altense João
Gonçalves "Esperança", caiador de profissão, animador de
festas e romarias, amigo de ajudar o próximo, uma "força
viva" da comunidade altense.



Património ao Luar – O mistério da Rocha Amarela
14 de setembro

No dia 14 de setembro, decorreu mais uma caminhada
cultural sob o mote "Património ao Luar". Desta feita, os
participantes caminharam entre Esteval dos Mouros e a
Esteveira, passando pela antiga aldeia da Rocha Amarela, em
Alte. Durante o percurso puderam conhecer alguns dos
antigos moradores desta aldeia, desabitada desde a década
de 80, que lhes contaram histórias e estórias sobre a Rocha
Amarela, Alte e o seu património natural, material e imaterial,
num alegre convívio que demonstrou, uma vez mais, que a
cultura une a comunidade.

Loulé Velho: visitas orientadas às escavações
arqueológicas
17 de setembro

A Praia de Loulé Velho, em Quarteira, foi palco de um dia
aberto com visitas orientadas às escavações arqueológicas aí
existentes, numa ação que decorreu das 8h30 às 13h30 e das
16h30 às 19h00, com acompanhamento técnico de Catarina
Viegas e Rui Roberto de Almeida.

Durante o mês de setembro, a equipa de investigação
composta por elementos do Museu Municipal de Loulé, em
parceria com investigadores da UNIARQ – Centro de
Arqueologia da Universidade de Lisboa, realizaram
escavações arqueológicas em Loulé Velho, no âmbito do
projeto LORIVAI - Loulé Velho e o Palestuário da Ribeira de
Carcavai.

Esta ação visou uma maior compreensão dos vestígios ainda
existentes deste sítio da época romana, importante ponto
comercial do Algarve, e que vem vindo a desaparecer ao
longo das últimas décadas. Loulé Velho é um sítio
incontornável no panorama do domínio romano do litoral
algarvio, apresentando uma ocupação que vai desde o século
I a.C. ao século VI/VII. Trata-se de uma luxuosa villa que,
dada a sua localização geográfica, funcionou como polo
aglutinador de população, com a capacidade de gerar
atividades económicas que proporcionaram a sua contínua
ocupação. 

Esta foi mais uma iniciativa da Câmara Municipal de Loulé que
aposta na preservação e promoção do seu património
histórico.

Fado Aleixo no Polo Museológico da Água 
20 de setembro

No dia 20 de setembro, o Polo Museológico da Água, em
Querença, recebeu Afonso Dias com "Fado Aleixo", um recital
de homenagem a António Aleixo, assinalando o 120.º
aniversário do seu nascimento.



Jornadas Europeias do Património 
27 a 29 setembro

Decorreram nos dias 27, 28 e 29 de setembro as Jornadas
Europeias do Património 2019, este ano subordinadas ao
tema “Artes Património Lazer”.

O Museu Municipal de Loulé assinalou esta efeméride com
duas atividades: uma performance audiovisual e musical e o
lançamento da Antologia de CD’s de Património Oral do
Concelho.
No dia 27 de Setembro, a Alcaidaria do Castelo de Loulé foi
palco do espectáculo “Grafonola Voadora & Napoleão Mira”
pela Casa da Cultura de Loulé. Trata-se de uma performance
audiovisual que reúne músicos e performers em torno da
palavra dita/cantada, música e imagem em movimento. Junta
em palco, o cantautor Luís Galrito, que explorará a
musicalidade dos quadros visuais, o artista visual João
Espada, que deambulará, de forma poética, simbólica e
visual, pelos lugares, gentes e paisagens do património
material e imaterial, e o escritor, poeta e declamador
Napoleão Mira que fará parte desta performance com a
declamação de textos originais. O guitarrista Ricardo Martins
e o acordeonista João Palma juntam-se ao espetáculo.
Esta iniciativa é promovida no âmbito do DiVaM –
Dinamização e Valorização dos Monumentos, da Direção
Regional de Cultura do Algarve.
Já no dia 28, sábado, o Palácio Gama Lobo recebeu a sessão
de lançamento da Antologia de CDs de Património Oral do
Concelho de Loulé. Trata-se da compilação de um trabalho de
investigação profundo desenvolvido desde 2004 por Idália
Farinho, Maria Aliete Galhoz e Isabel Cardigos.
Depois dos livros “Contos” (vol.I), “Romances” (vol. II),
“Orações” (vol. III) e “Cancioneiro” (vol. IV), seguiu-se então
esta antologia de CDs que constitui mais um documento
precioso para o conhecimento da identidade do concelho de
Loulé para a preservação da sua memória coletiva levado a
cabo por estas investigadoras e profundas conhecedoras da
Língua Portuguesa.

As Jornadas Europeias do Património são uma iniciativa
conjunta da Comissão Europeia e do Conselho da Europa
desde 1999, apoiada pelo programa Europa Criativa.
Envolvendo mais de 70 000 eventos, constituem o principal
evento cultural participativo do continente europeu.
Apresentam o valor do nosso património comum, salientando
a necessidade de o conservar para as gerações atuais e
futuras.

Lendas e Encantamentos Algarvios no Polo Museológico
dos Frutos Secos 
1 de outubro

A partir do dia 1 de outubro, o Polo Museológico dos Frutos
Secos, recebeu uma mostra de trabalhos realizados por
alunos do ensino pré-escolar do Concelho de Loulé no âmbito
do projeto "Lendas e Encantamentos Algarvios", promovido
pela Rede de Museus do Algarve.
As lendas estão intrinsecamente relacionadas com a História
das regiões e a sua identidade cultural, sendo uma
manifestação oral, transmitida de geração em geração, que
combina factos reais com factos fantasiosos, mas que se
apresenta como sendo verdadeira ou fundada na realidade,
estando associada a um lugar e tempo determinados.

Comemorações do Dia Europeu da Conservação e
Restauro
14 de outubro

O Museu Municipal de Loulé assinalou o Dia Europeu de
Conservação e Restauro com uma iniciativa que proporcionou
aos participantes a oportunidade de aprenderem a melhor
forma de a conservar as suas peças de valor no tempo.



XIII Colóquio sobre Línguas e Culturas Paleo-Hispânicas
23 a 26 de outubro

Entre os dias 23 e 26 de outubro, Loulé recebeu o XIII
Colóquio sobre Línguas e Culturas Paleo-hispânicas, numa
iniciativa do Museu Municipal de Loulé/Câmara Municipal de
Loulé e da UNIARQ (Centro de Arqueologia da Universidade
de Lisboa), com o apoio dos Centros de Estudos em
Arqueologia, Artes e Ciências do Património (Universidade de
Coimbra, Campo Arqueológico de Mértola e Universidade do
Algarve) bem como do Município de Almodôvar.

Estes colóquios iniciaram-se em Salamanca, no ano de 1974,
reunindo investigadores de diversas nacionalidades,
sobretudo de Espanha, da Alemanha e, também, de Portugal
(o III Colóquio realizou-se em Lisboa, em 1980, e o VI em
Coimbra, 1994), entre os quais se incluem linguistas,
epigrafistas, arqueólogos e historiadores. O principal objetivo
destes encontros é fazer o ponto da situação acerca das
pesquisas em curso sobre o período imediatamente anterior à
vinda dos Romanos e consequente introdução do Latim na
vida quotidiana e nas epígrafes.

"LOULÉ. Territórios, Memórias e Identidades" em 3D
11 de outubro

No âmbito da Bienal Ibérica de Património Cultural, foi
apresentada, dia 11 de outubro, no Espaço Innovation Point,
a visita virtual à exposição LOULÉ. Territórios, Memórias,
Identidades, patente no Museu Nacional de Arqueologia, entre
junho de 2017 e dezembro de 2018. Esta visita foi distinguida
com um prémio APOM, em 2019, e está disponivel
em https://bit.ly/2KBUotZ.

 

Programa Aspirante Geoparque Algarvensis

No âmbito da candidatura do aspirante Geoparque
Algarvensis Loulé-Silves-Albufeira a Geoparque Mundial da
UNESCO, o Museu Municipal desenvolveu um programa
direcionado para o público escolar que tem como ponto de
partido o património geológico e cultural do Concelho.

Com este projeto, Loulé tem como objetivo promover o
desenvolvimento sustentável do território, da qualidade e
modo de vida, bem como, da riqueza geológica,
transformando o município num destino sustentável e
potencialmente turístico de interesse mundial, devido ao seu
património geológico.

As atividades promovidas ao longo do ano serão sobretudo
saídas de campo, mas também atividades em sala de aula e
no seu exterior, com uma vertente teórica e prática, com
destaque para algumas delas, tais como: “Alte e os seus
encantos”, “Macroinvertebrados os pequenos importantes
seres das ribeiras”, “Uma aventura na aldeia da Pena”,
“Venham descobrir as aves na Fonte da Benémola”, “À caça
de rochas e fósseis em Silves”, “Detetives do património só
por meia hora”, “Peddy paper do Castelo – As pedras contam
uma história”, “Sítio da Ribeira de Quarteira – percurso
cultural e ambiental”, “O grande salto da rã”, “Um salto para o
passado”, “Paleogincana”, “Eu sou o metoposaurus. E tu,
como te chamas?”, “Paleontologando”, “Rocha… Conta-nos a
tua história”, “Adobes e taipa – a geologia das nossas casas
ancestrais” e “Pigmentos da terra – pintando com pedras”.

Brevemente

Eis algumas das nossas sugestões para os próximos meses

 

Em novembro:

 

Exposição Ecos da Serra - 50 anos de memórias

https://bit.ly/2KBUotZ


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 10h00-13h e 14h-18h00

Sábado 10h00-16h30

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

 

Desculpe, como me chamo

Museu Municipal de Loulé

6 de novembro, 15h00

 

Famílias no Museu

Museu Municipal de Loulé

9 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

 

Alte, pela janela do tempo

Polo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte

22 de novembro, 14h30

 

Congresso Internacional de Megalitismo e Metalurgia

Auditório do Convento do Espírito Santo

22 e 23 de novembro

Inscrições gratuitas e obrigatórias: servicos. educativos@cm-loule.pt

Mais informações: www.museudeloule.pt 

   

Em dezembro:

 

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 10h00-13h e 14h-18h00

Sábado 10h00-16h30

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

 

Desculpe, como me chamo

Museu Municipal de Loulé

4 de dezembro, 15h00

 

Presépio de Francisco José

Ermida de Nossa Senhora da Conceição, Loulé

mailto:servicos.educativos@cm-loule.pt
mailto:educativos@cm-loule.pt
http://www.museudeloule.pt


Terça a sexta 9h30-17h30

Sábado  9h30-16h00

 

Presépio Tradicional

Pólo Museológico Cozinha Tradicional

9 de dezembro a 4 Janeiro

Terça a sexta 9h30-17h30

Sábado 9h30-16h00

    

Apresentação do livro de Banda Desenhada Mar de Aral

Palácio Gama Lobo, Loulé

10 de dezembro, 18h30

 

Espetáculo César Matoso um Fado de Natal

Polo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte, Alte

13 de dezembro, 21h00

 

Oficinas de natal

Destinatários: crianças a partir dos 7 anos

17, 18 e 19 de dezembro

10h00-12h30

Sala dos serviços educativos do Museu Municipal de Loulé

Informações e inscrições: 289 400 611 ou servicos.educativos@cm-loule.pt

Inscrição gratuita e obrigatória. Vagas limitadas
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