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Museu de Loulé recebe financiamento do Programa de Apoio a Museus da
RPM – ProMuseus

 

Em maio do presente ano, o Museu Municipal de Loulé candidatou-se ao programa Promuseus da
Rede Portuguesa de Museus, com vista a obter financiamento para a concretização de uma
maquete de acessibilidade universal que integra o projeto museográfico do futuro Polo
Museológico dos Banhos Islâmicos. Credenciado em 2017, foi a primeira vez que o Museu
Municipal de Loulé se candidatou a este programa de apoio, tendo obtido uma verba de cerca de
12.500 euros.

A maquete de acessibilidade universal será um importante elemento expositivo de usufruto público
para a explicação dos Banhos Islâmicos e sucessivas ocupações do espaço até à atualidade.
Assim, através da mesma, será possível compreender como eram os Banhos Islâmicos, complexo
que funcionou entre os séculos XII e XIII, assim como o edifício do século XV posteriormente
construído sobre este complexo. Para além disso, este é um projeto que tenta ir de encontro aos
vários tipos de público, tendo em especialmente consideração o público com insuficiências visuais.
Tratar-se-á de uma maquete táctil que se vai construindo e desconstruindo à medida que é
contada a história do espaço.

Este equipamento estará no Centro Interpretativo dos Banhos Islâmicos, espaço que já está em
projeto e cujas obras devem iniciar-se em breve.

O Programa de Apoio a Museus da Rede Portuguesa de Museus – ProMuseus aprovou o apoio
financeiro a 45 projetos em todo o país, sendo que no Algarve, para além do Museu de Loulé, o
Museu de Portimão foi o outro contemplado para receber este apoio.

Integraram o júri deste concurso David Santos, subdiretor da Direção-Geral do Património
Cultural, que preside, Teresa Mourão, diretora do Departamento de Museus, Conservação e
Credenciação da Direção-Geral do Património Cultural, António Carvalho, diretor do Museu
Nacional de Arqueologia, António Camões Gouveia, professor da Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas da Universidade Nova de Lisboa, e Suzana Menezes, diretora regional da Cultura do
Centro.

A 1 de Abril de 2019 foi publicado o Despacho Normativo n.º 9/2019 com o Regulamento do
Programa que teve por objetivos incentivar a qualificação dos museus portugueses, contribuir para
a preservação do património cultural e melhorar a prestação de serviços ao público.

A 30 de Abril de 2019 foi publicado o Aviso n.º 7473/2019 com a Abertura do Concurso ao
Programa de Apoio a Museus da Rede Portuguesa de Museus e o prazo para entrega de
candidaturas decorreu até 30 de maio. As áreas preferenciais a apoiar em 2019 foram as
seguintes: Acessibilidade e inclusão, Transformação digital, Internacionalização, Parcerias.

 



Lançamento do concurso público para realização da obra
de musealização dos Banhos Islâmicos
12 de julho

No passado dia 12 de julho, foi publicado, em Diário da
República, o concurso público para a realização da obra de
musealização dos Banhos Islâmicos.

Esta obra irá não só musealizar este complexo de banhos
públicos islâmicos, um dos mais completos do seu género no
panorama da arqueologia da Península Ibérica e que
funcionaram entre os séculos XII e XIII, mas também o paço
quatrocentista: uma casa nobre do final do século XV que foi
construída sobre os Banhos.

Assim, a intervenção que aqui irá decorrer será realizada
dentro da “Casa das Bicas” e o projeto pretende levar a cabo
a valorização dos vestígios arqueológicos dos banhos
islâmicos, da casa nobre e da muralha medieval e moderna,
tornando, inclusive, o torreão aí existente visível do lado das
Bicas Velhas.

A organização funcional dos espaços vai contemplar uma
receção/átrio, espaço expositivo, espaço para serviços
educativos e área exterior de lazer, além da área
musealizada, que terá informação no percurso da visita.

Organizado no piso térreo, o espaço dos banhos deverá
manter-se delimitado pelas estruturas que permanecem da
casa nobre quatrocentista.

O projeto vai integrar quatro áreas distintas: a zona de
entrada, com um banco onde os visitantes poderão ter um
momento de pausa antes ou após a visita ao núcleo, e a
entrada interior que articula a receção com três áreas
específicas, respetivamente os espaços museológicos, a sala
dos serviços educativos e o núcleo de sanitários.

Haverá, ainda, uma terceira zona, composta pela sala de
exposição, complementada com um conjunto de informações
sobre os banhos islâmicos, a casa senhorial, o conjunto
muralha-torreão e, por fim, um quarto espaço complementar,
constituído pelo quintalão, ou seja, uma zona exterior onde
até está previsto haver projeção de cinema.

A obra de musealização dos Banhos Islâmicos (ou hamman)
terá uma componente inovadora: um levantamento 3D que
dará a possibilidade, ao visitante, de conhecer o complexo tal
como era.

A par da empreitada, decorrerá também a preparação dos
conteúdos museográficos do Centro Interpretativo e o
restauro das peças que vão estar em exposição, bem como a
escrita dos textos para a mesma.

Toda a empreitada custa perto de 1,3 milhões de euros e
deverá estar terminada em finais de 2021.



VIII Mini Festival de Artes Infanto-juvenis de Alte
26 de julho

Realizou-se dia 26 de julho, na Fonte Pequena, a oitava
edição do Mini Festival de Artes Infanto-juvenis de Alte.

Este certame contou com a participação de mais de 30
artistas, crianças e jovens, oriundos um pouco de toda a
freguesia de Alte e de outras freguesias do concelho. Esta
iniciativa contou com momentos de dança, canto, ginástica
acrobática, acordeão, guitarra, saxofone, piano e viola, a solo
e em grupo, num total de 19 atuações.

O final do Mini Festival foi marcado pela atuação de César
Matoso, fadista natural de Alte, de quem esteve também a
cargo a apresentação do evento.

Inauguração da exposição “A minha Escola”
1 de agosto

Integrada na programação da iniciativa “7 às Quintas”,
inaugurou, no passado dia 1 de agosto, a exposição A minha
escola. Tendo por base o espólio da fototeca do Centro de
Documentação do Museu, esta exposição, patente durante
todo o mês de agosto, consistiu na colocação de diversas
fotografias de antigas turmas de escolas primárias nas
montras das lojas localizadas na Rua 5 de outubro.
Objetivando igualmente a valorização do comércio tradicional,
A minha Escola desafiou os transeuntes a entrar nas lojas,
pedir uma caneta e identificar os rostos fotografados.

Exposição evocativa do sismo de 28 de fevereiro de 1969 
20 de agosto

Depois de já ter estado patente em diversas localidades, a
exposição evocativa do sismo de 28 de fevereiro de 1969 foi
inaugurada em Loulé a 20 de agosto.

Passados 50 anos sobre esta efeméride, esta exposição,
promovida pela Sociedade Portuguesa de Engenharia
Sísmica (SPES) e Centro Europeu de Riscos Urbanos
(CERU), tem como principal objetivo ajudar a preservar a
memória coletiva do sucedido nessa data, lembrar o passado
para compreender o presente e preparar o futuro, contribuindo
para a formação de cidadãos responsáveis.

Durante a inauguração, que envolveu um enquadramento
histórico do sucedido no Município de Loulé, alguns dos
presentes recordaram como vivenciaram os acontecimentos
de fevereiro de 1969.

A exposição estará patente, no Claustro do Convento do
Espirito Santo, até 16 de Setembro.

Recital sobre Sophia de Mello Breyner no Polo Museológico de Salir
30 de agosto

Brevemente

Eis algumas das nossas sugestões para os próximos meses

 



Em setembro:

 

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

 

Aleixo dreams

Exposição de fotografia de Charlie Holt

Claustro do Convento do Espírito Santo

segunda a sexta 09h00-18h00

sábado 10h00-16h30

 

Exposição Evocação do sismo de 28 de fevereiro de 1969

Claustro do Convento do Espírito Santo

Até 16 de Setembro

Org.:Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica e Centro Europeu de Riscos Urbanos

Apoio: Câmara Municipal de Loulé

 

Exposição “Bastidores do Labirinto do Artista – Daniel Vieira ”

Com curadoria de Renata Pawelec

Polo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte

Patente até 30 de setembro

Segunda a sexta: 09h00-17h00

 

Alte, pela janela do tempo

Polo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte

20 de setembro, 14h30

  

Feira da Adiafa

(integrada na Festa em honra de Nossa Senhora das Dores e S. Luís)

Largo da Igreja Matriz

22 de setembro, 14h30

 

Afonso Dias apresenta Fado Aleixo

Polo Museológico da Água, Querença

20 de setembro, 21h00

 

JORNADAS EUROPEIAS DO PATRIMÓNIO

27, 28 e 29 de setembro

 



Grafonola Voadora & Napoleão Mira por Casa da Cultura de Loulé

Museu Municipal de Loulé

27 de setembro, 19h30

Org.: Direção Regional de Cultura do Algarve - DIVAM

 

Lançamento da Antologia de CD’s de Património Oral do Concelho de Loulé

Museu Municipal de Loulé

28 de setembro, 18h00

 

 

Em outubro:

 

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

 

Aleixo dreams

Exposição de fotografia de Charlie Holt

Claustro do Convento do Espírito Santo

segunda a sexta 09h00-18h00

sábado 10h00-16h30

 

BIENAL IBÉRICA DO PATRIMÓNIO CULTURAL

11 a 13 de Outubro

 

Património "quase" ao luar 

Visita guiada junto ao mar

11 de outubro, 19h00 - 21h00

 

XIII Coloquio sobre Lenguas y Culturas Paleohispánias

23 a 26 de outubro

Auditório do Convento do Espirito Santo
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