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"Ecos da Serra - 50 anos de memórias"
17 de dezembro

 

No dia 17 de dezembro, a população de Alte reuniu-se de forma emocionada nas duas
homenagens que decorreram nesta aldeia. A primeira teve lugar na casa onde nasceu, viveu e
morreu a fundadora do Jornal altense Ecos da Serra, Maria de Lourdes da Palma Madeira, com o
descerramento de uma lápide comemorativa na sua fachada, oferecida pela Junta de Freguesia
de Alte. A segunda celebração seguiu-se no Polo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de
Alte, com a inauguração da exposição Ecos da Serra – 50 anos de Memórias, por ocasião do 50.º
aniversário deste jornal local.

O Jornal Ecos da Serra, fundado em dezembro de 1967, documenta 50 anos da história de Alte,
espelhando a vida da aldeia e com ela os acontecimentos políticos e sociais que afetaram o país
durante cinco décadas. Este jornal, fundado por Maria de Lourdes da Palma Madeira que o dirigiu
durante 44 anos, teve como principal missão levar notícias aos emigrantes e aos combatentes
que se encontravam no Ultramar, proporcionando conforto àqueles que, por várias razões, se
encontravam longe da pátria.

A fundadora Maria de Lourdes da Palma Madeira nasceu a 30 de agosto de 1917 e faleceu a 10
de junho de 2012, com 94 anos. Iniciou os seus estudos em Alte, prosseguindo-os em Faro e
concluindo-os em Lisboa, onde viria a completar o Curso de Professora Primária, exercendo a
profissão até 1979. Professora exigente, por vezes severa, orgulhava-se dos seus alunos, sendo
recordada com carinho. Esteve na génese do Grupo de Amigos de Alte, cujo propósito consistia
em divulgar a cultura. Por diversas vezes mobilizou a população em torno de um objetivo comum,
conseguindo angariar donativos para diversas obras, de onde se destaca a aquisição de uma
ambulância, a construção da piscina fluvial e a construção do Centro de Dia e Lar da Terceira
Idade. Como benemérita, esteve ainda na origem da Cantina Escolar e da Sopa dos Pobres.
Católica praticante, foi também catequista. Sempre ligada à cultura, criou uma Escola de Música
que, apesar da sua breve duração, proporcionou aos alunos o gosto por diferentes instrumentos.
Apaixonada pela sua aldeia, nunca deixou de trabalhar em prol de diversos melhoramentos, de
onde se destacam a reparação da Igreja Matriz e da Capela de São Luís.

Esta exposição irá estar patente durante todo o ano de 2018.

Com votos de um feliz 2018, aqui fica um convite para (re)descobrir Alte, as suas gentes, a sua
história e o seu património.

 

Casa-Animal
3 a 18 de novembro

Entre os dias 3 e 18 de novembro, esteve instalada, na cerca
do Convento do Espírito Santo, a Casa-Animal. A Casa-
Animal foi uma das iniciativas promovidas pelo Loulé Design
Lab, em parceria com o Museu Municipal de Loulé, na qual a
comunidade foi desafiada a desenvolver ou apresentar
projetos naquele espaço. Assim, a Casa-Animal foi palco de
diversas atividades que incluíram desde performances
teatrais a diversas exposições, tais como a exposição
“Violência Doméstica e Maus Tratos”, criada pelos alunos da
Escola Secundária de Loulé, e a exposição “Mundo Interior”
desenvolvida pela Associação Existir.



Workshop de encadernação
4 de novembro

Dinamizado pelo Loulé Design Lab em colaboração com o
Museu Municipal de Loulé, teve lugar, no dia 4 de novembro,
um workshop de encadernação. A encadernação é uma das
valências de que o nosso Museu dispõe, sendo que para
além da encadernação propriamente dita, neste serviço é
feito também o restauro dos livros pertencentes ao Centro de
Documentação do Museu, assim como blocos, sacos, entre
outros. Neste workshop foi dado destaque à encadernação de
capa dura com gravação a quente.

Famílias no Museu – Dias com história
11 de novembro

O Famílias no Museu do passado dia 11 de novembro
desenrolou-se sob o tema “2018 – Ano Europeu do
Património”. Assim, os participantes começaram por visitar o
castelo de Loulé, onde colocaram à prova o seu sentido de
observação e descobriram as várias marcas de canteiro aí
existentes. Seguidamente, numa oficina criativa, puseram
mãos à obra e criaram um calendário anual ilustrado com o
património louletano.

Conferência “Pode o Barroco ser europeu?” por Hans
Ulrich Gumbrecht 
13 de novembro

Professor de literatura, investigador da Universidade de
Standford e um dos mais importantes pensadores da
atualidade, Hans Ulrich Gumbrecht apresentou, no dia 13 de
novembro, a conferência “Pode o Barroco ser europeu?”. Esta
iniciativa, promovida pela Câmara Municipal de Loulé em
colaboração com a Universidade do Algarve, contou com uma
apresentação inicial de Mirian Tavares e convidou os
participantes a (re)pensar a Europa dos nossos dias.  

Laboratório da Memória - Joaquim dos Santos
18 de novembro

No passado dia 18 de novembro, teve lugar, na localidade de
Sarnadas (freguesia de Alte), mais uma sessão do
Laboratório da Memória, desta feita subordinado ao tema
"Recordar Joaquim dos Santos, pela ocasião do seu 100º
aniversário". Esta iniciativa, que visou homenagear aquela
que foi uma das figuras típicas de Sarnadas, cujas ruas e os
moradores animava ao tocar o seu banjo, principiou junto ao
painel de azulejos já existente em homenagem a Joaquim
dos Santos, onde foi colocada uma placa informativa pelo
atual executivo da Junta de Freguesia de Alte. Neste local
foram ainda declamados alguns poemas. Seguidamente, a
homenagem teve continuidade no Clube Desportivo e Cultural
de Sarnadas com a projeção de fotografias e a partilha de
episódios vivenciados com o homenageado. No final, a
população de Sarnadas brindou todos com um lanche e o
bolo comemorativo do 100º aniversário. O Laboratório da
Memória dedicado a Joaquim dos Santos contou com a
colaboração da Junta de Freguesia de Alte e da comunidade
local.

Atividades no âmbito da exposição “Juntos
construímos…” 
20, 22 e 24 de novembro

No âmbito da exposição Juntos Construímos..., patente no
Polo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte até 30
de novembro, avós e netos foram convidados a partilhar
connosco histórias e brincadeiras. Esta iniciativa desenrolou-
se em três sessões, entre as 10h15 e as 11h15, e foi



destinada a crianças de diferentes faixas etárias,
nomeadamente dia 20 de novembro (creche), dia 22 de
novembro (pré-escolar) e dia 24 de novembro (1.º ciclo). 
A exposição Juntos construímos... apresentou um conjunto
de brinquedos criados por avós e netos em resposta ao
desafio lançado pelo Centro de Animação e Apoio
Comunitário da Freguesia de Alte.

Workshop de presépios
21 e 22 de novembro

No dia 21 de novembro decorreu, na Escola Profissional
Cândido Guerreiro, um primeiro workshop de presépios com
os alunos do 3.º ano do curso de Turismo e,  no dia 22 de
novembro, teve lugar, no Polo Museológico Cândido Guerreiro
e Condes de Alte, a mesma iniciativa, desta feita aberta à
participação da população. 
Os presépios construídos neste workshop foram depois
colocados em exposição no mesmo Polo no âmbito do V
Roteiro de Presépios de Alte.
Estas iniciativas resultam da colaboração entre o Polo
Museológico de Alte, a Junta de Freguesia de Alte, a Escola
Profissional Cândido Guerreiro e a Universidade do Algarve
(ESEC - Escola Superior de Comunicação e Educação).

Recital de poesia “Natal é quando um homem quiser” por
Afonso Dias
2 de dezembro

No passado dia 2 de dezembro, o Polo Museológico Cândido
Guerreiro e Condes de Alte, recebeu Afonso Dias para mais
um recital de poesia. Desta feita, o recital foi subordinado ao
tema “Natal é quando um homem quiser” e contou com casa
cheia.

Inauguração do V Roteiro de Presépios de Alte 
9 de dezembro

O V Roteiro de Presépios da Alte foi inaugurado no passado
dia 9 de dezembro. O Roteiro de Presépios de Alte é uma
mostra de arte popular e religiosa, cujo objetivo é o de
recuperar o simbolismo do presépio e a memória das
tradições populares do Natal. Fruto do trabalho, da dedicação
e da criatividade dos altenses, esta 5.ª edição do Roteiro
incluiu cerca de quarenta presépios distribuídos não só pela
aldeia de Alte, como também pela restante freguesia,
procurando assim tornar este percurso o mais diversificado e
descentralizado possível, de forma a abranger todo o tipo de
públicos. Embora todos os presépios possuíssem uma
vertente tradicional, eram bastante diversificados quer na sua
dimensão, quer nos materiais de que eram compostos e nas
técnicas utilizadas. Assim, o Roteiro abrangeu desde os
presépios considerados mais clássicos, até aos mais
artesanais, passando por aqueles em que são usados
materiais reciclados e também pelo tradicional presépio
algarvio “armado” em escadaria e ornamentado com laranjas
e searas.

O V Roteiro de Presépios de Alte decorre até dia 6 de janeiro
de 2018.

Exposição do Presépio Tradicional Algarvio 
11 de dezembro

Anualmente, o Museu Municipal de Loulé apresenta ao
público o Presépio Tradicional Algarvio. O Presépio, que
decorre até 6 de janeiro de 2018, na Cozinha Tradicional, é
armado em escadaria, com o Menino Jesus em pé no topo e
os degraus cobertos com toalhas de linho sobre as quais se
colocam searas, laranjas e flores. O objetivo é recordar ou



aprender como os nossos antepassados celebravam a quadra
natalícia. Nesse sentido, no passado dia 11 de dezembro, os
serviços educativos do Museu proporcionaram aos mais
novos a oportunidade de participarem na montagem do
Presépio.

Oficinas de Natal 
18, 19 e 20 dezembro

Decorreram, nos dias 18, 19 e 20 de dezembro, as Oficinas
de Natal destinadas a crianças e jovens com idades
compreendidas entre os 6 e os 12 anos. Estas oficinas
pretenderam motivar os participantes para a reutilização de
materiais descartados, dando-lhes nova vida e
transformando-os em presentes e enfeites de natal originais.

Projeto KAPTA

Decorreu, no passado dia 14 de novembro, a primeira sessão
do Projeto KAPTA.

A equipa do Museu, acompanhada pelo fotógrafo Jorge
Graça, deslocou-se à Escola Secundária de Loulé com o
objetivo de desafiar uma turma do 10º ano do curso de
Ciências e Tecnologias a experienciar algumas técnicas
fotográficas pioneiras. Neste primeiro contacto os alunos
tiveram a oportunidade de conhecer por dentro – e por fora –
a magia da Camara Obscura. 

Este projeto, inserido no programa comemorativo do Ano
Europeu do Património Cultural, que se celebra em 2018, tem
por objetivo sensibilizar os alunos para o conceito de
património cultural local a partir do contacto com a coleção
fotográfica “Guerreiro Padre”, uma das coleções do acervo do
Museu Municipal de Loulé.

Esta iniciativa irá realizar-se em sete sessões mensais,
culminando numa exposição coletiva de apresentação pública
do projeto e dos trabalhos finais, a inaugurar no dia 18 de
maio, no CECAL.

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

As visitas de alunos das escolas de Loulé à exposição Loulé.
Territórios, Memórias, Identidades, patente no Museu
Nacional de Arqueologia (Mosteiro dos Jerónimos), em
Lisboa, tem vindo a realizar-se desde o início deste ano
letivo. Os serviços educativos do Museu Municipal de Loulé
têm acompanhado as visitas do primeiro ciclo, mediante
marcação da atividade “Recuperar o Passado”, inserida no
programa Visita Brincando. Deste modo, seis turmas do 4º
ano já puderam ficar a conhecer melhor o passado louletano e
os objetos utilizados pelos nossos antepassados. No final do
passado ano letivo, cinco turmas do 4º ano puderam
igualmente conhecer a exposição. Destacam-se ainda as
visitas realizadas no âmbito do Programa Férias para Todos,
em junho de 2017, que contaram com 146 participantes.

Brevemente

Eis algumas das nossas propostas para os próximos meses:

 

Em janeiro:

 

EXPOSIÇÃO LOULÉ. TERRITÓRIOS, MEMÓRIAS, IDENTIDADES

Museu Nacional de Arqueologia, Lisboa



 

EXPOSIÇÃO ECOS DA SERRA - 50 ANOS DE MEMÓRIAS

Polo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte

 

PRESÉPIO DE FRANCISCO JOSÉ

Ermida de Nossa Senhora da Conceição, Loulé

Terça a sexta 9h30-17h30

Sábado: 9h30-16h00

 

PRESÉPIO TRADICIONAL

Pólo Museológico Cozinha Tradicional, Alcaidaria do Castelo

Até 6 Janeiro

Terça a sexta 9h30-17h30

Sábado: 9h30-16h00 

 

V ROTEIRO DE PRESÉPIOS DE ALTE

Freguesia de Alte

Até 6 de janeiro

 

ENCONTRO INTER-GERACIONAL DE JANEIRAS

Auditório da Escola Profissional de Alte

8 de janeiro, 14h30

 

DESCULPE, COMO ME CHAMO

Sala polivalente do Museu Municipal de Loulé

10 de janeiro, 15h00

  

FAMÍLIAS NO MUSEU

Museu Municipal de Loulé

13 janeiro, 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 de Alte

19 de janeiro, 14h30

 

Em fevereiro:

 

EXPOSIÇÃO LOULÉ. TERRITÓRIOS, MEMÓRIAS, IDENTIDADES

Museu Nacional de Arqueologia, Lisboa

 

EXPOSIÇÃO ECOS DA SERRA - 50 ANOS DE MEMÓRIAS

Polo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte

 

DESCULPE, COMO ME CHAMO

Sala polivalente do Museu Municipal de Loulé
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7 de fevereiro, 15h00

  

ALTE, PELA JANELA DO TEMPO - CARNAVAL DE OUTRORA

Polo Museológico de Alte

16 de fevereiro, 14h30

 

FAMÍLIAS NO MUSEU

Museu Municipal de Loulé

17 de fevereiro, 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
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