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Museu Municipal de Loulé fica consigo em casa

 
"Ficamos consigo em casa" é o lema do Museu Municipal de Loulé neste período em que foi
pedido a todos o esforço de permanecermos em casa para cuidarmos de nós próprios,
protegermos a nossa família, a nossa comunidade e o nosso futuro. Assim, ao longo dos últimos
dois meses, a equipa do Museu reinventou-se e prosseguiu o seu trabalho à distância, mas
sempre com o mesmo objetivo: preservar, valorizar, pensar e divulgar a História, a Cultura e a
Identidade local. Recorremos às redes sociais, nomeadamente ao Facebook, para chegar até si e
juntos viajarmos pela nossa história e pelo nosso património. Do vasto conjunto de publicações
feitas na página do Museu (https://www.facebook.com/museumunicipaldeloule/), destacamos: 

 

A cidade por baixo da cidade 

Da autoria da arqueóloga Isabel Luzia, os posts subordinados ao tema “A cidade por baixo da
cidade”, cujo primeiro foi dedicado ao Centro Histórico de Loulé, remetem para uma
viagem espácio-temporal pelo nosso património, material e imaterial, em busca das raízes da
nossa identidade cultural. Neste filão se inserem outras publicações que se debruçam sobre
temas como a Igreja da Matriz, a Porta de Faro, entre outros. 

 

7 mil anos em 7 dias  

Em 7 publicações, o arqueólogo Rui Roberto de Almeida recuou 7 mil anos na nossa história,
dando a conhecer um pouco mais sobre quem viveu no território de Loulé antes de todos nós.
Este percurso, que começa na Pré-História e termina no século XIII com a Reconquista Cristã,
aborda alguns dos elementos chave para o conhecimento da nossa história e identidade enquanto
comunidade como a Escrita do Sudoeste, considerada a mais antiga forma de escrita da
Península Ibérica; a ocupação romana, ainda hoje presente nos sítios arqueológicos do Cerro da
Vila e Loulé Velho; e a criação do Gharb al-Andalus, a conquista do Algarve pelo Islão que se
manteve por 5 séculos.  

 

Como preservar... 

Nesta rubrica, a técnica de Conservação e Restauro, Ana Rita Vaza apresenta algumas das
metodologias utilizadas na preservação e restauro dos materiais museológicos. Os temas
abordados vão desde a dessanilização de cerâmicas arqueológicas até à forma como podemos
evitar o aparecimento de traça nos têxteis.  
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Flores para a Mãe Soberana 

As Festas em Honra da Nossa Senhora da Piedade, a Mãe Soberana dos louletanos, são uma
das tradições mais enraizadas na nossa comunidade. A chamada Festa Pequena acontece
tradicionalmente no domingo de Páscoa, em que a imagem de Nossa Senhora da Piedade desce
de sua casa, a Ermida da Nossa Senhora da Piedade, para a Igreja de São Francisco. Aos
ombros de oito Homens do Andor, rodeados pelo povo louletano e muitos outros crentes, ao som
da marcha da Mãe Soberana tocada pela Banda Filarmónica Artistas de Minerva, o Andor desce a
ladeira a “paços” firmes e decididos. Ao chegar à Igreja de São Francisco a Imagem da Nossa
Senhora aqui permanece durante 15 dias até à Festa Grande, dia de regresso à sua casa. Este
ano, derivado à pandemia que assola o Mundo, a padroeira de Loulé não pôde sair à rua e seguir
para junto dos seus filhos. Partilhando o sentir do povo louletano que este ano se viu impedido de
cumprir uma tradição que lhe é tão querida, a equipa do Museu Municipal de Loulé prestou
homenagem à Mãe Soberana através da realização de dois vídeos e da rubrica “Flores para a
Mãe Soberana”.  Nesta última, dinamizada pela Soraia Martins, foram dados a conhecer diversos
bens museológicos que compõem a coleção Mãe Soberana do Museu, entre os quais se
encontram fotografias, quadros, esculturas, gravuras, entre outros.  

Centrada nas Festas de Nossa Senhora da Piedade foi também a sessão, desta feita virtual, de
abril do “Desculpe, como me chamo?”. Como já é habitual, esta iniciativa foi dinamizada
por Helga Serôdio que apresentou uma reportagem fotográfica da Festa da Mãe Soberana de
1973.  

Por sua vez, Ricardina Inácio e Carolina Galtarossa, dos Serviços Educativos do Museu,
aproveitaram a ocasião para partilhar a “Lenda de Nossa Senhora da Piedade” e lançar um
desafio aos mais novos, a quem propuseram, utilizando materiais disponíveis em casa (cartão dos
cereais, rolos de papel, algodão, rolhas, marcadores, tintas, etc.) a criação de um elemento
alusivo à Mãe Soberana. 

 

Dia Internacional dos Monumentos e Sítios 

Para assinalar o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, os Serviços Educativos do Museu
realizaram um (Tele) Famílias no Museu, dedicado à casa romana (“a domus”), realizado através
de uma plataforma digital. Foram várias as famílias que se juntaram a nós, algumas caras já
conhecidas do museu e muitas outras que são agora novos amigos! Pais, filhos e até animais de
estimação, de norte a sul do país, dedicaram parte do seu tempo para conhecer um pouco do
nosso museu, aceitaram as propostas com muito ânimo e realizaram os desafios com entusiasmo
e dedicação.  

No âmbito da mesma efeméride, evocamos também os nossos Monumentos Nacionais
(classificados pelo Decreto-Lei n.º 9842, de 20 de junho de 1924) através da publicação de um
conjunto de postais, também desse período, que integram o acervo documental da fototeca do
Museu. 

 

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, o que
inclui diversas tarefas, tais como: o tratamento de materiais; as ações de conservação preventiva
e restauro; o inventário e catalogação dos bens arqueológicos, da fototeca, do fundo documental e
da sua biblioteca; a monitorização e manutenção estável das reservas e das coleções; a
manutenção dos espaços do Museu sede e dos polos territoriais; a preparação de novas
atividades e programas por parte dos Serviços Educativos; a produção de materiais gráficos, de
comunicação e de divulgação por parte do Design; o desenvolvimento de novos conteúdos para
atualização das exposições e do discurso do Museu; entre outras. Dado o distanciamento que
somos obrigados a enfrentar, começamos por dar destaque aos espaços que estão mais
afastados, longe da ribalta da cidade e do Museu sede, e que incansavelmente desenvolvem a
missão do Museu: são os polos museológicos do território: em Salir e Alte. 

 

25 de abril 

Para assinalar o 46.º aniversário do 25 de abril, às 00:20, precisamente a hora em que foi dada a
senha que serviria de mote para a Revolução, foi publicado na página do Museu o alinhamento
radiofónico do programa “Limite” da Rádio Renascença. A condução do referido programa estava



a cargo do jornalista louletano Carlos Albino que seria o responsável pela transmissão da senha
que deu início à ação militar que derrubou o regime ditatorial salazarista.  

Mais tarde, recordámos a forma como esta data foi vivida e sentida em Loulé através de um
conjunto de fotografias da época e apelámos ao nosso público que partilhasse conosco as suas
memórias e estórias daquele dia.  

Os mais novos foram também desafiados a homenagear este dia, registando as memórias dos
seus familiares em torno desta data, bem como as suas próprias ideias em relação à mesma,
estabelecendo paralelamente uma ligação com a experiência atual de isolamento social. 

 

Platibandas, Tia Anica de Loulé e muito mais 

Para além das publicações já referidas, os serviços educativos do Museu procuraram manter uma
interação quase diária com os mais novos, visando dar continuidade ao trabalho há muito
desenvolvido e que tem como cerne dar a conhecer ao público infanto-juvenil a nossa história e o
nosso património material e imaterial. Destacam-se aqui o Desafio de expressão plástica -
Platibandas e a moda da Tia Anica de Loulé.  

As platibandas algarvias, um elemento decorativo muito característico da arquitetura tradicional do
Algarve, são faixas horizontais que se encontram na parte superior da fachada das casas. Pelo
território algarvio, sobretudo no barrocal e serra, é comum encontrar casas com platibanda. São
inúmeros os elementos decorativos que as compõem e de formas muito originais. Podem ver-se
com os mais variados desenhos, cores, formas geométricas, relevos e floreados. A partir da
publicação de um conjunto de imagens, pertencentes ao arquivo do nosso Museu, os mais novos
foram desafiados a criar uma platibanda para ornamentar as suas casas.  

A Moda da "Tia Anica de Loulé" é bem conhecida um pouco por todo país. O que muitos não
sabem é a história que lhe deu origem. Por esse motivo, fizemos um vídeo onde é contada a
história da Tia Anica, tendo por base o conto de Reis de Andrade, "Tia Anica de Loulé - Mana
Anica da Fuzeta". O vídeo inclui também a cantiga tradicional da Tia Anica, interpretado pelo
André Cardoso.  

 

11.º Aniversário do Polo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte

Para assinalar o 11.º aniversário do Polo Museológico Cândido Guerreiro e Condes
de Alte preparámos mais um “Bastidores do Museu”, dando a conhecer o que de bom se faz neste
espaço e nesta freguesia em prol do património e das comunidades locais. 

Inaugurado a 30 de abril de 2009, o Polo Museológico Cândido Guerreiro e Condes
de Alte alberga os espólios do poeta Francisco Xavier Cândido Guerreiro, da família dos Condes
de Alte e do jornal altense “Ecos da Serra”. O Polo possui também um espaço multimédia, um
Centro de Documentação e uma sala de leitura. 

 

Todas estas iniciativas foram divulgadas pela Rede de Museus do Algarve, saudando os
profissionais dos museus e entidades do património cultural e natural algarvio que, apesar do
contexto adverso, mantiveram um serviço de proximidade com os seus diversos públicos,
audiências e amigos, através de outras formas e estratégias de interação digital. Para aceder a
estes conteúdos, a RMA disponibilizou o seguinte endereço https://rma-
museusdoalgarve.yolasite.com/, onde pode não só encontrar o Guia dos Museus do Algarve,
como também as iniciativas do Centro de Ciência Viva do Algarve, do Museu de Portimão, do
Museu Municipal de Faro, do Museu de Lagos - Núcleo Rota da Escravatura, do Museu do Traje
de São Brás de Alportel e do Museu Municipal de Loulé.  

Arranque das obras de musealização dos Banhos
Islâmicos
3 de março

No passado dia 3 de março foi firmado o auto de consignação
da obra de musealização dos Banhos Islâmicos de Loulé,
uma parte importante do projeto integrado e estruturante para
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o casco histórico da cidade de Loulé que é o “Quarteirão
Cultural de Loulé”. 

Esta intervenção, naquele que constitui o mais completo
edifício do género existente na Península Ibérica, único no
país, tem por objetivo promover a valorização patrimonial e
turística destes Banhos localizados em pleno Centro
Histórico, no Largo D. Pedro I. Trata-se de um complexo
público de banhos do final do período da ocupação islâmica
do Algarve (terão funcionado entre os séculos XII e XIII),
tendo sido ocupados no século XV como habitação. Deste
modo, esta intervenção pretende igualmente valorizar os
vestígios arqueológicos da casa nobre do final do século XV e
da muralha medieval e moderna, tornando, inclusive, o
torreão aí existente visível do lado das Bicas Velhas. 

A acompanhar os trabalhos vão estar técnicos do Campo
Arqueológico de Mértola, entidade que realizou as
escavações arqueológicas do complexo desde 2016, assim
como da Universidade do Algarve que estudou o paço
quatrocentista. 

O custo estimado desta empreitada é de €1.306.711,15 e o
prazo de execução previsto de 730 dias. 

Descobertos em 2006, após as primeiras intervenções
arqueológicas, os Banhos Islâmicos de Loulé viram a sua
importância reconhecida ao nível da comunidade científica e
do público em geral. Já em 2013, na sequência das obras de
reabilitação do Centro Histórico de Loulé, foram descobertas
novas divisões destes banhos islâmicos, observando-se
atualmente estruturas referentes a tanques frios, latrinas e
vestíbulos. 

Livros para a quarentena

A Imprensa Nacional Casa da Moeda elegeu o catálogo da
Exposição “Loulé: Territórios. Memórias.
Identidades” como um dos “Livros para a Quarentena”, um
projeto que visa disponibilizar online edições que fazem parte
do seu catálogo bibliográfico. 

Assim, à distância de um clique, pode aceder a esta obra que
reúne 7 mil anos de conhecimento acerca das nossas raízes
culturais e históricas. 

Aceda em: https://bit.ly/3aAJmiT  

Numa altura em que nos encontramos a preparar a edição de
2020, sugerimos também a leitura da revista “Raízes”, cujos
números anteriores se encontram disponíveis no site do
Museu Municipal de Loulé, em https://bit.ly/2S3HWXQ. 

A Revista "Raízes", cujo primeiro número foi editado em 2013,
tem uma periodicidade anual.
“Quem são os louletanos? Como são? Que características
tem a nossa cultura, quais as nossas tradições?” foram
algumas das perguntas que estiveram na origem desta
publicação que convida o leitor a saber mais sobre o território
de Loulé e as suas gentes. Em suma, Raízes apresenta-se
como uma revista de divulgação do Património Cultural
concelhio e, paralelamente, como um espaço de reflexão e de
conhecimento, contribuído para a edificação contemporânea
da nossa identidade.
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