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Museu Municipal de Loulé - 25 anos abraçando o território

 

O Museu Municipal nasceu há quase um século no pensamento e na vontade de muitos
louletanos. Hoje é uma realidade espalhada pelo território que acolhe as comunidades locais,
ajudando a construir a identidade local, a problematizar e questionar o desenvolvimento atual e
que abre as portas da história formando pequenos embaixadores da nossa cultura pelo mundo
fora.

Foram 25 anos de muitas histórias contadas, muitos afetos partilhados, muito conhecimento
produzido, de muitas doações que enriqueceram o nosso acervo museológico. Foram sonhos
tornados realidade, a credenciação na Rede Portuguesa de Museus (2017), a realização da
candidatura ao inventário nacional do Património Cultural Imaterial da Manifestação Religiosa Mãe
Soberana, a exposição LOULÉ. Território, Memórias e Identidades, a musealização dos Banhos
Islâmicos em curso… para dizer apenas alguns dos mais significativos da última década.

Um museu é um ser vivo, que se adapta às necessidades de cada época, que cria necessidades
nos seus concidadãos, como espaço que nos une na diversidade e na pluralidade daquilo que
somos. 25 anos depois estamos com um novo projeto museológico em curso, integrado no
Quarteirão Cultural, com novas histórias para partilhar e para construir em conjunto consigo.
25 anos depois o Museu Municipal, pela mão do arquiteto Vítor Mestre, terá acessibilidade
universal, salas de exposição temporária, laboratório de paleontologia (ligado ao projeto do
aspirante Geoparque Algarvensis Loulé-Silves-Albufeira), sala de serviços educativos, uma nova
exposição de longa duração que terá a história antes do homem com um forte destaque para a
Paleontologia e o nosso Metoposaurus Algarvensis, entre tantas outras valências!

Estamos a contruir o guião museológico, por isso está no momento de partilhar esta construção
convosco e saber:
- que história gostaria de ver contada?
- como gostaria de ver a história contada?
- para sentir mais orgulho em ser louletano, quando entrar no museu municipal reformulado o que
quer saber?
- o que representa para si um museu?
- à frase “eu sou louletano por isso orgulho-me de…” o que responderia?
- quais as questões atuais que gostaria de ver retratadas no museu?

Contamos convosco, envie-nos a sua opinião e contributo para: museu@cm-loule.pt

No passado dia 25 de maio, a pandemia COVID-19, levou-nos a celebrar o nosso aniversário de
uma forma diferente, mas tão próxima e afetuosa como se estivéssemos junto a abraçar-nos nesta
data. Assim, a efeméride foi assinalada com a assinatura de Contratos-programa com as
Associações Culturais e Recreativas do concelho e no final, respeitando as regras de segurança
estabelecida, e no final cantamos os parabéns ao nosso Museu.

A data foi igualmente assinalada no Facebook com a rúbrica “25 Anos – 25 Peças”, na qual
levamos até si, em cada dia, um pouco da história do Museu, através das muitas coleções e
legados que o constituem.
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A nossa atividade no Mundo virtual…

Ao longo dos meses de maio e junho, apesar de ter
acompanhado o processo de desconfinamento gradual e
progressivo ditado pelas autoridades competentes, o Museu
manteve nas redes sociais, nomeadamente no Facebook, a
vasta atividade que fora encetada nos meses anteriores,
visando assim chegar a todos, incluindo aqueles que devido
às circunstâncias continuam em casa. Do amplo conjunto de
publicações feitas na página do Museu
(https://www.facebook.com/museumunicipaldeloule/),
destacamos:

 

Bastidores do Museu

A rubrica “Bastidores do Museu” consiste num conjunto de
publicações em vídeo que pretende dar a conhecer a equipa
do Museu e o trabalho “invisível” que é desenvolvido pela
mesma. Nos meses de maio e junho demos destaque ao Polo
Museológico da Água, em Querença, terminando assim a
nossa “ronda” pelos polos mais afastados do Museu sede;
registamos o processo de inventariar os objetos museológicos
e visitamos a nossa reserva; acompanhamos a preparação de
novas atividades e programas por parte dos Serviços
Educativos, assim como a produção de materiais gráficos, de
comunicação e de divulgação por parte do Design e
desvendamos um pouco do minucioso trabalho da equipa de
conservação e restauro.

 

Serviços Educativos

A equipa dos serviços educativos lançou, nos últimos dois
meses, diversos desafios em família , nomeadamente
relacionados com a coleção de paleontologia do Museu,
constituída por fósseis de Metaposaurus Algversis, Fitossauro
e Placodontes.

Foram igualmente dedicadas diversas publicações ao nosso
património oral, onde demos a conhecer a Lenda da Moura
de Salir e a Lenda da Moura Cássima. Visando a preservação
e dinamização da tradição oral, bem como a divulgação das
nossas coleções, criamos a rúbrica “Sabes o que é?” , onde
miúdos e graúdos são desafiados a desvendar, a partir de
uma adivinha, alguns dos objetos que compõem a coleção da
cozinha tradicional.

Para assinalar a chegada do mês de maio realizamos mais
um “Familias no Museu” em modo virtual. As tradições de
Maio no concelho de Loulé serviram de mote para, no castelo,
junto aos "Maios" do Polo Museológico da Cozinha
Tradicional, partilharmos a origem destes bonecos, o seu
significado e o porquê de continuarmos a recriar neste espaço
esta memória dos tempos idos. Viajamos até à tradicional
Festa da Espiga, falamos do ramo da espiga e, para além de
tudo isto, "atacamos o Maio" como manda a tradição.
No final desafiamos as famílias participantes a experimentar
uma receita de bolos secos de amêndoa, tão usual na mesa
do "atacar” o Maio.

 

O Nosso Património

Na rúbrica “O Nosso Património” debruçamo-nos sobre as
Pontes da Tôr e de Quarteira, bem como sobre a Igreja Matriz
de Alte. Dedicamo-nos também ao Património Cultural
Imaterial, onde abordamos os temas olaria e caldeiraria.

 

A cidade por baixo da cidade

Os posts subordinados ao tema “A cidade por baixo da
cidade” foram dedicados à Torre da Vela e a Mouraria, bem
como à Torre Sul da Barbacã.

https://www.facebook.com/museumunicipaldeloule/


Reabertura do Museu Municipal de Loulé 
18 de maio

Após o período de encerramento determinado pelo Plano
Municipal de Contingência do Novo Coronavírus em resposta
à pandemia Covid-19, o Museu Municipal de Loulé voltou a
reabrir portas ao público.

No dia 18 de maio abriram os polos museológicos do interior
(Alte, Salir e Querença) e no dia 19 de maio o núcleo sede, o
Polo Museológico da Cozinha Tradicional e a Ermida de
Nossa Senhora da Conceição com novos horários (terça a
sábado das 10h00 - 16h30) e o Polo Museológico dos Frutos
Secos.

A reabertura foi acompanhada de um conjunto de regras e
medidas que, de acordo com as orientações da Direção-Geral
da Saúde, recomendações da Direção-Geral do Património
Cultural e no cumprimento do Plano de Contigência da
Câmara Municipal, visam a proteção da saúde de
colaboradores e visitantes, nomeadamente: lotação
recomendada de visitantes por espaço, o uso de máscara
durante todo o percurso de visita, a higienização das mãos e
a manutenção da distância de segurança.

Venha ao encontro da História de todos nós. Contamos com a
sua visita!

Preparação da exposição “Com os pés na terra e as mãos
no mar. 6000 anos da História de Quarteira” 
12 de junho

Seis mil anos de História de Quarteira serão tema de
exposição a inaugurar em 2021, na cidade de Quarteira!

O Museu Municipal de Loulé, em colaboração com a Direção
Regional de Cultura do Algarve e o Museu Nacional de
Arqueologia, está a trabalhar com as pessoas de Quarteira e
vários especialistas de diferentes áreas para a realização de
uma mostra expositiva que desvende a riquíssima história
local e dê a conhecer aqueles que antes de nós amaram e
viveram esta terra!

Uma das reuniões do Conselho Consultivo da exposição teve
lugar a 12 de junho, no auditório do Centro Autárquico de
Quarteira.
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