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O Museu Municipal de Loulé integra a Rede Portuguesa de Museus
6 de julho

 

O dia 6 de julho de 2017 ficará para a história do Museu Municipal de Loulé como a data oficial da
entrada na Rede Portuguesa de Museus, sendo reconhecido o trabalho desenvolvido ao longo de
vários anos em prol do património, da história e das comunidades locais.

Após um período de reorganização e requalificação interna procedeu-se à entrega da candidatura
em 2016 e, a 8 de fevereiro deste ano, na reunião da secção de museus do Conselho Nacional de
Cultura foi unânime o parecer positivo da integração desta entidade museológica na rede nacional
de museus.

Um profundo agradecimento a todos os que fazem ou fizeram parte da equipa do Museu pelo
caminho partilhado e pelo empenho demonstrado. Um agradecimento particular a Dália Paulo por
ter acreditado na equipa e de com ela esta realidade ter sido possível, colocando paixão, amor e
carinho naquilo que se propôs a realizar.

Juntos continuaremos a rasgar novos trilhos no desenvolvimento deste Museu, de forma a
podermos chegar cada vez mais a outros públicos, mas sobretudo às comunidades locais
herdeiras do legado que os nossos antepassados nos deixaram.

 

VI Mini Festival de Artes Infanto-Juvenis de Alte
28 de julho

Inserido no Plano de atividades do Museu Municipal de Loulé,
no passado dia 28 de julho, Alte recebeu o VI Festival de
Artes Infanto-juvenis, iniciativa que visa apoiar os jovens
talentos da freguesia. Nos dias que precederam o festival,
nomeadamente entre os dias 24 e 27 de julho, os
participantes tiveram oportunidade de frequentar uma oficina
de artes performativas orientada por César Matoso e Gabriela
Santana. No dia 28 foi apresentado o resultado do trabalho
desenvolvido, através de uma performance teatral que teve
como base o imaginário infantil, assim como diversas
personagens ligadas ao mesmo. Neste espetáculo
participaram 31 artistas, crianças e jovens da freguesia de
Alte.
O VI Festival de Artes Infanto-juvenis de Alte contou com o
apoio da Junta de Freguesia de Alte, do Centro de Animação
e Apoio Comunitário da Freguesia de Alte e da ALTV.

Património ao Luar: caminhada cultural arqueológica
entre o Cerro da Vila e Loulé Velho
4 de agosto

No dia 4 de agosto, tendo por mote Património ao Luar, o
Museu Municipal de Loulé promoveu uma caminhada cultural
arqueológica entre as ruínas romanas do Cerro da Vila e o
sítio arqueológico de Loulé Velho.
Ao longo do percurso de 7 Km, os cerca de 40 participantes
tiveram oportunidade de saber mais sobre esses sítios, que

https://goo.gl/forms/yZdjujX8jFiI7GRa2


outrora constituíram dois importantes centros romanos de
comércio existentes no Algarve, guiados pelos arqueólogos
Filipe Henriques, Pedro Barros e Alexandra Pires. 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 faz parte de um conjunto de atividades
associadas à exposição de arqueologia LOULÉ. Territórios,
Memórias, Identidades, patente no Museu Nacional de
Arqueologia, em Lisboa.

Exposição "Desertos e Desertificação" em Alte
9 de agosto

No dia 9 de agosto, foi inaugurada, no Polo Museológico
Cândido Guerreiro e Condes de Alte, a exposição coletiva de
fotografia intitulada Desertos e Desertificação. A iniciativa
contou com a presença do Eng.º Espírito Santo que falou aos
presentes sobre o tema da desertificação dos solos.

Esta mostra partiu da iniciativa do Ministério da Agricultura
em comemoração do Ano Internacional da Desertificação
(2006).
A exposição inclui trabalhos de: Alberto Monteiro, Alexandre
Vaz, Ana Filipa Scarpa, Ana Maria Abrão, Bruno Brás
Monteiro, Carlos Carreto, Francisco Máximo, Fernando
Quintino Estevão, José Manuel Bacelar, Greg Zibell, João
Luciano Vieira, Jorge Casais, Jovelino de Matos Almeida,
Lúcio do Rosário, Luís Zilhão, Manuela Vaz, Maria José
Roxo, Mário Sousa, Miguel Teotónio, Paulo Alegria, Paulo
Sérgio Carvalho, Ricardo Alves, Rita Silva, Sandra Pereira,
Sérgio Rodrigo Delgado e Sofia Brás Monteiro.

Está patente até 6 de outubro e é visitável de segunda a
sexta-feira entre as 9h00 e as 17h00.

Conversas no Museu Cerro da Vila
25 de agosto

No dia 25 de agosto, a Estação Arqueológica do Cerro da
Vila, em Vilamoura, foi palco da iniciativa "Conversas no
Museu Cerro da Vila", na qual participaram o Diretor do
Museu Nacional de Arqueologia, António Carvalho, e os
arqueólogos Filipe Henriques e Rui de Almeida. António
Carvalho voltou a enaltecer todo o trabalho desenvolvido em
prol da exposição LOULÉ. Territórios, Memórias, Identidades
da qual fazem parte diversas peças oriundas deste sítio
arqueológico. Salientou também, que até ao momento, quase
50 000 pessoas já visitaram a mesma exposição. 
Durante estas conversas, houve ainda tempo para os
arqueólogos convidados elucidarem os presentes sobre a
ocupação romana do Cerro da Vila e qual o legado deixado
por estes antepassados.

 

Recordar Maria de Lourdes Madeira
30 de agosto

No dia 30 de agosto, foi realizada, no Polo Museológico
Cândido Guerreiro e Condes de Alte, uma homenagem a
Maria de Lourdes da Palma Madeira, visando assinalar o
centenário do seu nascimento. Cerca de 80 pessoas
participaram nesta iniciativa e recordaram a vida e a obra da
homenageada que tanto fez em prol da sua terra.

Natural de Alte, Maria de Lourdes da Palma Madeira foi
professora primária, fundadora do jornal "Ecos da Serra", do
Grupo de Amigos de Alte e da Associação Pró-Beneficência
e Progresso de Alte que deu origem à criação do Centro de
Dia, Lar da Terceira Idade e Auxílio Domiciliário de Alte,
inaugurados em 1994. Faleceu a 10 de junho de 2012 com 94
anos.



Visitas à exposição "LOULÉ. Territórios, Memórias,
Identidades"

Ao longo do mês de julho, no âmbito do programa “Férias
para Todos 2017”, crianças de diversas escolas do concelho
de Loulé visitaram, no Museu Nacional de Arqueologia, a
exposição LOULÉ. Territórios, Memórias, Identidades. No
decorrer destas visitas, os mais novos não só reconheceram
algumas das peças que já haviam visto no Museu Municipal
de Loulé, como tiveram oportunidade de descobrir e explorar
objetos que nunca antes tinham sido expostos.

Os Serviços Educativos do Museu Municipal de Loulé e do
Museu Nacional de Arqueologia prepararam um vasto
programa educativo e de extensão cultural, a propósito da
mesma exposição, que será desenvolvido ao longo do ano
letivo de 2017/2018.

Espólio proveniente dos sítios arqueológicos de Corte
João Marques e Quinta do Lago

Na sequencia da reorganização das reservas do MML, com a
entrada na Rede Portuguesa de Museus,  foram criadas as
condições para a receção do espólio proveniente dos sítios
arqueológicos de Corte João Marques  e Quinta do Lago.
Alguns objetos provenientes destes dois importantes sítios
arqueológicos podem ser vistos na exposição LOULÉ.
Territórios, Memorias, Identidades. No entanto, a maior parte
deste vasto conjunto de materiais encontra-se ainda em fase
de inventariação.

Inquérito de Satisfação aos Utentes/Munícipes - Museu e
Galerias

O Museu Municipal e as Galerias de Arte Municipais,
conscientes do seu papel na satisfação das necessidades e
expetativas da sua comunidade, visam melhorar
continuamente os serviços que prestam. Por conseguinte, a
sua opinião e colaboração é fundamental para prestarmos um
serviço de Qualidade, para que possamos criar novas
alternativas e oferecer um atendimento cada vez mais eficaz.

Pedimos que aceda ao link e preencha este inquérito
online: https://goo.gl/forms/yZdjujX8jFiI7GRa2

As respostas serão tratadas de forma confidencial e somente
serão utilizadas para nos ajudar a melhorar.

Muito obrigada pela sua participação.

Ao nosso Engenheiro das Letras, Luís Guerreiro (1960-
2017)

A equipa do Museu Municipal de Loulé nesta newsletter não
pode deixar de relembrar Luís Guerreiro, exaltar a dedicação,
a paixão e o amor com que dedicou toda a sua vida à História
da sua terra e durante 10 anos ao Museu Municipal de Loulé.
Será recordado como um dos principais impulsionadores da
divulgação da história local. Continuará vivo entre nós em
cada pedaço da memória dos caminhos do património, em
cada estória que recordamos, em cada texto que nos deixa
escrito, em cada fotografia em que recordamos o seu rosto, o
seu sorriso, a sua forma de estar e viver a vida, a sua forma
de trabalhar, a sua simplicidade perante a vida, mas
sobretudo a sua labuta diária em prol do conhecimento, em
prol da divulgação e afirmação do seu concelho, do seu
Algarve perante o país e o mundo.

Um grande obrigado pela partilha e sobretudo por termos tido
o privilégio de conviver consigo!

À família e a todos os seus amigos, uma palavra de conforto
e esperança!

https://goo.gl/forms/yZdjujX8jFiI7GRa2
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Joaquim Guerreiro (1967-2017), um visionário…

A equipa do Museu Municipal de Loulé presta desta forma um
pequeno tributo a Joaquim Guerreiro, lutador pelos ideais
culturais, pelo progresso da história do seu tempo, pela busca
pelo genuíno e pelo diferente, pela envolvência das pessoas
da terra nos projetos culturais que liderou e/ou proporcionou.

Com ele partilhámos bons momentos, a concretização de
uma visão clara do que pretendia para o desenvolvimento do
conhecimento do património. Com ele nasceu um dos nossos
Polos Museológicos, dedicado à Água e à riqueza que esta
temática envolve, a Casa Memória Duarte Pacheco, temática
tão querida ao seu e nosso amigo Luís Guerreiro. Tantas
exposições, caminhadas pelo património, festivais com os
quais pretendeu fazer uma simbiose entre passado e
presente, valorizando o edificado histórico e trazendo gente
para dentro destes locais. Com ele os impossíveis
transformavam-se, dando origem a projetos, eventos e
atividades únicas, cheias de vida e alegria.

Cabe-nos a nós, no respeito por estes dois Homens de bem,
da cultura e de Loulé, Joaquim e Luís Guerreiro, continuar
viva a sua memória na continuação de projetos que venham
dar a Loulé e ao Algarve o destaque que merecem.

À sua família e a todos os seus amigos, endereçamos uma
palavra de conforto e esperança!

Brevemente

Eis algumas das nossas propostas para os próximos meses:

 

Em setembro:

 

EXPOSIÇÃO LOULÉ. TERRITÓRIOS, MEMÓRIAS, IDENTIDADES

Museu Nacional de Arqueologia, Lisboa

 

EXPOSIÇÃO PEDRO DE FREITAS: VIDA E OBRA DE UM LOULETANO

Arquivo Municipal de Loulé

Até 9 de setembro

 

PATRIMÓNIO AO LUAR - CAMINHADA CULTURAL ARQUEOLÓGICA

2 de setembro, 21h00 – 24h00

Percurso: Loulé Velho - Cerro da Vila

 

FEIRA DA ADIAFA

Aldeia de Alte

17 de setembro

 

 

JORNADAS EUROPEIAS DO PATRIMÓNIO

 

ALTE PELA JANELA DO TEMPO

Polo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte

22 de setembro, 14h30

 



VISITAS IMPROVÁVEIS

Reserva do Museu Municipal de Loulé

De 18 a 22 de setembro, 10h00 / 11h30 / 14h00 / 15h30

23 de setembro, 10h00 / 11h30

Inscrições gratuitas e obrigatórias: museu@cm-loule.pt / 289 400 885

N.º máximo de participantes por visita: 5

  

CONVERSAS COM HISTÓRIA POR ANA RESENDE E AMÂNDIO VIEGAS

Sala Polivalente do Museu Municipal de Loulé

22 de setembro, 18h00

 

O CASTELO E A HISTÓRIA DE LOULÉ

Palestra e passeio por Luís Palma, atelier para crianças e leitura da Moura Cássima, pela Almargem -
Associação de Defesa do Património Cultural e Ambiental do Algarve

Museu Municipal de Loulé

23 de setembro, 16h00

 

CAMINHADA RIBEIRA DO VASCÃO - ONDE NASCE UMA ESCRITA

23 setembro, 10h30, Ameixial

Responsável: Pedro Barros

Inscrições gratuitas e obrigatórias: exposicaolouleeducativo@mnarqueologia.dgpc.pt 289 400 611

 

PASSEIO LITERÁRIO CÂNDIDO GUERREIRO, O POETA DE ALTE

Ponto de encontro: Fonte Pequena, Alte

23 de setembro, 18h00

Inscrições gratuitas e obrigatórias: 289 478 058 / pmalte@cm-loule.pt

 

Em outubro:

 

DESCULPE COMO ME CHAMO?

Sala Polivalente do Museu Municipal

4 de outubro, 15h00

 

FAMÍLIAS NO MUSEU

Museu Municipal de Loulé

14 de outubro, 14h30-17h30

 

ALTE PELA JANELA DO TEMPO

Polo Museológico de Alte

20 outubro, 14h30
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