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Famílias no Museu – Cuida das fotografias dos avós
9 de novembro

No passado dia 9 de novembro decorreu mais uma sessão de
Famílias no Museu , desta feita subordinada ao tema “Cuida
das fotografias dos avós”. Durante a iniciativa, os
participantes tiveram oportunidade de aprender como cuidar e
valorizar os seus retratos de família e as crianças ficaram a
saber como antigamente se tiravam fotografias. Através da
nossa técnica de conservação e restauro, Rita Vaza, as
famílias aprenderam ainda algumas técnicas de restauro de
papel, aqui aplicadas à fotografia. No final, os participantes
levaram consigo as suas fotografias devidamente
acondicionadas, em embalagens elaboradas por eles
próprios.

Projeto “Loulé sem fronteiras” – A Lenda de São Martinho
13 de novembro

No âmbito do projecto Loulé sem Fronteiras , os serviços
educativos contaram a Lenda de São Martinho aos alunos da
escola EB nº1 de Almancil, permitindo às crianças de outras
nacionalidades conhecer o nosso património oral e assim
contribuir para a sua integração na nossa comunidade.

O objetivo primordial do projeto Loulé sem Fronteiras  consiste
na facilitação da integração social, escolar e profissional de
imigrantes e suas famílias, com intervenção no apoio
individualizado quer a nível social como psicológico.

A sensibilização/informação de crianças e jovens sobre a
diversidade, valorização e diálogo intercultural constituem-se
como fundamentos basilares de intervenção do projeto, bem
como, o desenvolvimento de competências pessoais,
parentais e profissionais de imigrantes em situação de
vulnerabilidade ou risco social.

III Jornadas da Rede de Museus do Algarve 
18 de novembro

Decorreram no passado dia 18 de novembro, as III Jornadas
da Rede Museus do Algarve, sob o tema “Entre o passado e o
futuro onde ficam os museus?”. O programa contou com dois
painéis de comunicações, a apresentação de posters e a
mesa redonda onde foi debatida a temática do encontro. O
Museu de Loulé marcou presença com um poster,
apresentado pela Dr.ª Dália Paulo, que levantou o pano
relativamente ao futuro que se quer para o nosso museu: o
quarteirão cultural onde o Museu será o eixo central desta
composição e também o projeto conjunto dos municípios de
Loulé, Silves e Albufeira - Aspirante Geoparque Algarvensis a
Geoparque Mundial da UNESCO.



Colóquio Internacional de Megalitismo e Metalurgia 
22 e 23 de novembro

Nos dias 22 e 23 de novembro, Loulé promoveu, em
colaboração com a Universidade de Lisboa – Faculdade de
Letras, um colóquio internacional e a exposição fotográfica
Imagens do Alto Algarve Oriental (1978) de Victor Gonçalves,
uma evocação do início das campanhas arqueológicas em
Corte João Marques (1978), Ameixial – Loulé, e da obra
Megalitismo e Metalurgia no Alto Algarve Oriental, da autoria
de Victor Gonçalves, que perfaz 30 anos da sua edição.

No âmbito da exposição LOULÉ. Territórios, Memórias e
Identidades, patente no Museu Nacional de Arqueologia, entre
junho de 2017 e dezembro de 2018, Corte João Marques
(Ameixial, Loulé) foi objeto de uma nova revisão e,
posteriormente, todo o acervo resultante das escavações foi
depositado no Museu Municipal de Loulé.

A obra comemorada constitui uma referência na Pré-História e
Arqueologia do Algarve e de todo o Sul Peninsular, sendo a
primeira tese de doutoramento de Arqueologia
especificamente dedicada ao Algarve.

Megalitismo e Metalurgia no Alto Algarve Oriental mantém a
sua importância na agenda da investigação, quer ao nível da
documentação arqueológica, quer dos modelos
interpretativos. Trinta anos volvidos, o Cerro do Castelo de
Santa Justa (Alcoutim) é ainda hoje o único povoado
fortificado escavado e publicado no Algarve e Corte João
Marques (Loulé) um dos mais relevantes sítios calcolíticos do
Sul Peninsular onde se documentou a produção metalúrgica.
A abordagem exaustiva e detalhada da cultura material incluiu
a sistematização e estudo de artefactos do uso quotidiano
usualmente desprezados da “agenda” arqueológica. Também
os conceitos utilizados abriram perspetivas interpretativas,
propondo novas leituras relacionadas com a Revolução dos
Produtos Secundários e Megalitismo.

Laboratório da Memória – Casa da Cultura: 40 anos de
vida
23 de novembro

No dia 23 de novembro, o Museu levou o Laboratório da
Memória à Casa da Cultura de Loulé.
Este ciclo Laboratórios da Memória sob o tema “A Casa da
Cultura de Loulé” integra o programa comemorativo dos 40
anos da coletividade.
Recorde-se que em abril decorreu o primeiro destes
encontros, que contou com a presença dos elementos
fundadores da ASPROCA (Associação Pró-Casa da Cultura)
tendo a conversa decorrido em torno das motivações que
originaram esta coletividade. Neste segundo encontro,
dedicado ao período que decorre entre os anos 80 e a
atualidade, evocaram-se os momentos marcantes da sua
história, contaram-se estórias e foi reconhecido o importante
papel que a Casa da Cultura teve e tem na vida cultural de
Loulé desde a sua origem.



“Geoparque Algarvensis: desafios e oportunidades” 
7 de dezembro

No dia 7 de dezembro, a Escola Secundária de Loulé recebeu
uma conferência subordinada ao tema "Geoparque
Algarvensis Desafios e Oportunidades". Esta iniciativa contou
com a presença dos autarcas Vítor Aleixo, Rosa Palma e
José Carlos Rolo, do Reitor da Universidade do Algarve Paulo
Águas e de especialistas nesta matéria - Octávio Mateus, da
Universidade Nova de Lisboa e investigador que liderou
equipa internacional que escavou a jazida da Penina, onde se
descobriu o Metoposaurus Algarvensis, e Artur Sá, da
Universidade do Minho, que falaram sobre os desafios e
oportunidades da candidatura que reúne os três municípios
algarvios, Loulé, Silves e Albufeira. Posteriormente, foi
inaugurada a exposição itinerante “Vamos ser Geoparque
Algarvensis: O que é isso? – Um território aspirante a
Geoparque Mundial da UNESCO”, realizada no âmbito da
candidatura do município de Loulé ao Fundo Ambiental
“Educação Ambiental + Sustentável | EducarTe: Educar para
o Território.

Apresentação do livro de Banda Desenhada “Mar de Aral”
10 de dezembro

No passado dia 10 de dezembro, no Palácio Gama Lobo, foi
apresentado o livro de banda desenhada Mar de Aral de José
Carlos Fernandes e Roberto Gomes. Mar de Aral marca o
regresso (mesmo que temporário) de José Carlos Fernandes
à BD, depois de um intervalo de anos. Produzida em estreita
colaboração com o desenhador Roberto Gomes, esta obra foi
agora publicada com o apoio da Câmara de Loulé,
representando também um marco na internacionalização da
BD portuguesa, já que foi simultaneamente editada em 5
línguas.

Mar de Aral foi o vencedor absoluto dos Galardões de BD
(Melhor Argumento, Melhor desenho e melhor Álbum
Português do ano) e o grande vencedor dos PNBD (Prémios
Nacionais de BD), onde foi distinguido com Melhor Argumento
e Melhor Álbum do ano.

VII Roteiro de Presépios de Alte 
14 de dezembro

No dia 14 de dezembro inaugurou-se a 7.ª edição do Roteiro
de Presépios de Alte. Uma vez mais, os que participaram
nesta iniciativa puderam visitar os presépios que se
encontram dispersos pelas ruas da aldeia, guiados pelos
alunos do 3.º ano do Curso Técnico de Turismo da Escola
Profissional de Alte. O percurso estendeu-se a outros pontos
da freguesia de Alte e contou também com apontamentos
musicais pelo Grupo de Amigos de Alte.

Os presépios que compõem este Roteiro são feitos pela
comunidade altense, que se une para, de forma generosa,
oferecer o “seu” Presépio, como uma dádiva para quem a
visita.
Este é um roteiro que a cada paragem nos surpreende, nos
toca e nos permite conhecer os seus fazedores, aqueles que
nos acolhem sempre com um sorriso de boas vindas e uma
história para contar e que vão, de ano para ano, passando
para as mãos dos filhos esta tradição.

O Roteiro de Presépios de Alte é visitável até 6 de janeiro.



Projeto Património e Artes – Pão de nozes 
16 dezembro

Os serviços educativos do Museu aproveitaram a época
natalícia para ensinar aos alunos do Projeto Património e
Artes, da EB1 Nº 4 de Loulé, uma receita tradicional algarvia,
o pão de nozes. A iniciativa incluiu também lanche e cantigas
de Natal. No final todos levaram para casa um saber antigo e
muito saboroso.

Brevemente

Eis algumas das nossas sugestões para os próximos meses:

 

Em janeiro:

 

EXPOSIÇÃO ECOS DA SERRA - 50 ANOS DE MEMÓRIAS

Polo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte

Segunda a sexta: 9h00-17h00

  

PRESÉPIO DE FRANCISCO JOSÉ

Ermida de Nossa Senhora da Conceição, Loulé

Terça a sexta 9h30-17h30

Sábado: 9h30-16h0

 

EXPOSIÇÃO DE PRESÉPIOS DE ALUNOS DA ESCOLA PROFISSIONAL DE ALTE

Polo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte

Segunda a sexta: 09h00-17h00

Patente até final de janeiro de 2020

 

III ENCONTRO INTERGERACIONAL DE JANEIRAS

Escola Profissional de Alte

6 de janeiro, 14h30

 

DESCULPE, COMO ME CHAMO?

Sala polivalente do Museu Municipal de Loulé

8 de janeiro, 15h00

 

FAMÍLIAS NO MUSEU

Museu Municipal de Loulé

11 de janeiro, 14h30-16h30

Ponto de encontro: Museu Municipal de Loulé

Público-alvo: crianças a partir dos 7 anos acompanhadas por um adulto

Inscrições gratuitas e obrigatórias: servicos.educativos@cm-loule.pt; 289 400 611

  

ALTE, PELA JANELA DO TEMPO

Polo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte

17 de janeiro, 14h30

   

Em fevereiro:

  

EXPOSIÇÃO ECOS DA SERRA - 50 ANOS DE MEMÓRIAS

mailto:servicos.educativos@cm-loule.pt


Polo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte

Segunda a sexta: 9h00-17h00

  

DESCULPE, COMO ME CHAMO?

Sala polivalente do Museu Municipal de Loulé

5 de fevereiro, 15h00

 

FAMÍLIAS NO MUSEU

Museu Municipal de Loulé

8 de fevereiro, 14h30-16h30

Ponto de encontro: Museu Municipal de Loulé

Público-alvo: crianças a partir dos 7 anos acompanhadas por um adulto

Inscrições gratuitas e obrigatórias: servicos.educativos@cm-loule.pt; 289 400 611

 

ALTE, PELA JANELA DO TEMPO

Polo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte

21 de fevereiro, 14h30
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