NOTA DE IMPRENSA
“Loulé. Territórios, Memórias, Identidades”,
Identidades”, no Museu Nacional
de Arqueologia, já teve mais de 100 mil visitantes
Apresentação do Catálogo
C
em Loulé, a 1 de fevereiro, data em
que se cumprem
rem 30 anos da
da atribuição do estatuto de cidade
O Museu Nacional
acional de Arqueologia (MNA) /DGPC, a Câmara Municipal de Loulé e a Imprensa
Nacional-Casa da Moeda (INCM) apresentam amanhã em Loulé,, dia 1 de fevereiro, às 18:00,
18:00 o
Catálogo
atálogo da exposição “Loulé.
“Loulé Territórios, Memórias, Identidades”, uma obra que constitui um
verdadeiro Estado da Arte sobre a Arqueologia e a História
H
do concelho.
A exposição, que já ultrapassou a cifra dos 100.000 visitantes, vai ficar patente em Lisboa até
ao final de 2018, integrando assim o programa comemorativo dos
dos 125 anos do MNA,
aniversário que coincide com a celebração do Ano Europeu do Património Cultural.
O respetivo Catálogo reúne todos os textos produzidos pelos 5 Comissários Científicos da
exposição: Victor S. Gonçalves, Amílcar Guerra e Catarina Viegas (Universidade de Lisboa);
Helena Catarino (Universidade de Coimbra) e Luís Filipe Oliveira (Universidade do Algarve). No
seu conjunto, integra artigos de mais de duas dezenas de autores e apresenta fichas de
catálogo de meio milhar de bens culturais.
A edição faz-se no âmbito do protocolo
protocolo celebrado entre a DGPC e a INCM que prevê a
publicação dos catálogos das exposições dos Museus Nacionais.
A cerimónia de lançamento realiza-se
realiza no Salão Nobre dos Paços do Concelho, às 18:00, no dia
em que se cumprem 30 anos desde a elevação de Loulé a cidade. Nela participam o Presidente
da Câmara Municipal
ipal de Loulé, Vítor Aleixo, e o Diretor
iretor do MNA, António Carvalho.
Carvalho Uma
segunda sessão de apresentação, em data a definir, deverá realizar-se
realizar em
m Lisboa, no MNA.
Inaugurada a 21 de julho de 2017, a exposição “Loulé. Territórios, Memórias, Identidades”
resulta de uma colaboração entre o MNA/DGPC e a Câmara Municipal de Loulé/Museu
Municipal de Loulé. O objetivo
vo foi o de dar a conhecer ao grande público
blico mais de sete mil anos
de história. Para o efeito
to constituiu-se
constituiu
uma equipa executiva
tiva e convidaram-se
convidaram
a assumir a
curadoria científica cinco especialistas com projetos de investigação
estigação na região.

O corpus expositivo é proveniente de várias coleções, fundamentalmente do acervo do Museu
Municipal de Loulé e do MNA, mas também dos Museus Municipais de Faro, Albufeira, Silves e
Figueira da Foz, e da Estação Arqueológica Cerro da Vila (Vilamoura), além da Universidade de
Lisboa (UNIARQ – Centro de Arqueologia) e da Universidade do Algarve.
O MNA registou um aumento de 14 por cento no número de visitantes de 2016 para 2017,
contabilizando até dezembro último cerca de 168 mil entradas. Considerando o período
compreendido entre 2012 e 2017, a taxa de crescimento deste Museu Nacional foi de 111,6
por cento.
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