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A Muralha – associação de Guimarães para defesa do património 
decidiu no presente ano, o ano em que comemora 30 anos de exis-
tência, organizar e divulgar uma exposição que releve o trabalho 
expositivo efectuado pela associação nas Festas da Cidade.

Até hoje, integradas nas Gualterianas, efectuaram-se, desde 
1984, de forma ininterrupta, vinte e seis exposições que mos-
traram alguns dos aspectos mais relevantes do património de 
Guimarães e que serviram para divulgar a história da cidade e 
sensibilizar os cidadãos, pela imagem e pelo texto, para a ex-
traordinária importância da preservação do nosso património co-
mum.  

A Muralha contribui ao longo destes anos, estamos certos, para 
criar nos vimaranenses o gosto e o orgulho no nosso património 
e a predisposição dos cidadãos desta terra para a sua intransi-
gente defesa. 

Esta edição da Exposição das Exposições servirá assim para di-
vulgar o extenso trabalho da Muralha e homenagear todos aqueles 
que, ao longo destes anos, contribuíram para tornar a associação 
uma instituição incontornável na defesa do património de Gui-
marães.

A todos aqueles que contribuíram ao longo destes anos para levar 
a cabo o trabalho de divulgação da nossa instituição ao coração 
dos vimaranenses e à régie-cooperativa A Oficina, que disponibi-
lizou meios necessários à presente tarefa, o nosso agradecido 
reconhecimento.

A Direcção:
 
Rui Vítor Poeiras Lobo da Costa (presidente)
Maria Amélia Gomes Alves
Maria da Conceição Mendes Marques
Maria do Céu Martins
Maria José Queirós Meireles
Rosa Maria Saavedra Teixeira
António José Oliveira
António Rocha e Costa
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Actividade 
da Muralha
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No corrente ano de 2011 a Muralha deu corpo a um conjunto de 
projectos nas áreas de intervenção definidas pela direcção e que 
são a memória e património da associação, a comunicação e o pa-
trimónio: intervenção e divulgação.

Destacaríamos nestas áreas os seguintes projectos:

• O trabalho de digitalização dos clichés, com o apoio da Ca-
pital Europeia da Cultura que estará pronto e disponível para 
consulta até ao final de 2011 e que será divulgado através de 
exposição própria no projecto Reimaginar;

• A criação e desenvolvimento da página da associação em www.
muralha.org;

• As comemorações dos 30 anos da Muralha, a 6 de Maio de 2011, 
com a realização de jantar com os associados;
      
• As Conferências sobre o Património, a 9 de Junho de 2011, com 
a apresentação do trabalho “O Largo, coração da cidade – uma 
perspectiva histórica” pelo Dr. Fernando Conceição;

• A apresentação do projecto sobre o Livro da Misericórdia de 
Guimarães, sob a orientação do Dr. António José Oliveira, que 
teve lugar na Igreja de Santo António dos Capuchos em 15 de Ju-
lho de 2011;

• A presente exposição no âmbito das Festas Gualterianas a que 
este caderno é dedicado.

\\ A Penha ontem e hoje 1992 
Conjunto de fotografias que mostram vários aspectos Penha ao 
longo do séc. XX. Os textos do catálogo da exposição foram da 
autoria de Maria Adelaide Pereira Moraes, Adérito Medeiros de 
Freitas, A. Pereira Dinis e Padre Luís Freitas.

\\ Bandas e Coretos 2000
Conjunto de fotografias dos coretos e das bandas de Guimarães, 
presença comum nas Festas, com alguns registos de bandas no iní-
cio do séc.XX.

\\ Estátuas e esculturas 2002
Conjunto de fotografias (José Pastor) e textos sobre a estatuária 
de Guimarães, os seus artistas e as individualidades perpetua-
das.

\\ Santos da casa 2003
Relação fotográfica (Miguel Oliveira) e textos sobre os mais sig-
nificativos trabalhos sobre os santos de Guimarães e suas igrejas 
(Rosa Maria Saavedra e Maria José Meireles).

As exposições escolhidas:
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\\ Viagem ao interior da Marcha Gualteriana. 2006.
A Marcha Gualteriana é um dos pontos altos das Festas da Cidade. 
A preparação da Marcha exige, ano após ano, muita dedicação e 
arte daqueles que lhe dão a forma e o sentir. Foi essa dedicação 
extrema que esta exposição se propôs registar.

\\ Guimarães a preto e branco. 2009.
Trabalho expositivo sobre fotografias Guimarães no início do séc.
XX – paisagem natural e urbana, vida social, indústria, famílias 
e outras fotografias - tendo por base a colecção da Muralha de 
placas fotográficas em vidro que hoje está a ser digitalizada no 
âmbito da Capital Europeia da Cultura 2012.

   

Na exposição encontram-se ainda um conjunto de cartazes que fo-
ram expostos na exposição de 1999: As Gualterianas nas Gualte-
rianas.

A Exposição das exposições 2011 
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\\ A PENHA ONTEM E HOJE

A exposição sobre a história da Penha foi realizada em 1992 
e dela foi feito o catálogo A Penha – Ontem e Hoje, que deu 
título à exposição, no qual colaboraram vários autores, entre 
os quais Maria Adelaide Moraes, sócio número um da instituição 
que chegou a presidir.

“Foi, é, para os interessados nas lendas, uma fonte de encan-
to. Conta uma das mais lindas: os mouros a avançarem, a des-
truírem, a matarem e uma pastorinha, Santa Catarina, no alto 
da montanha, olhos arregalados de pavor a ver avançar a hoste 
destruidora. Não tem armas, não tem ninguém. Reza. De súbito, 
uma inspiração dos Céus: chama as suas cabritas. Nas pontas de 
cada uma acende um archote. Devagarinho, como um disciplinado 
exército, o rebanho desce a Penha. E um rio de luz, de clarões, 
iluminado. Recuam os inimigos. A pastorinha Santa Catarina 
agradece ao Senhor a salvação do povoado. Continua a brincar 
entre as cabrinhas e penedos.”

Maria Adelaide Moraes in A Penha – Ontem e Hoje.
Catálogo da Exposição da Muralha. 

\\ imagens da Penha utilizadas 
nos painéis expostos
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\\ Bandas e Coretos

A Bandas Musicais são uma das atracções das Festas Gualteria-
nas. Ao longo de décadas as bandas encheram as ruas e os core-
tos com a sua música e, por isso, foram objecto da exposição da 
Muralha no ano de 2000. Popularizaram-se os despiques entre as 
bandas musicais, estrategicamente colocadas em coretos opostos 
de uma praça, que disputavam à vez, pela noite dentro, os mais 
sonantes aplausos da assistência. 

Banda das Taipas 
Romaria de S.Torcato 1963

Banda da Boa União 1910

Coreto da Alameda
(construção 1911)

Oficina de S. José
Marcha Gualteriana 1957
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Devorador de automóveis
(José de Guimarães) 1991

Faunito
(António de Azevedo) 1934

João Franco(Teixeira Lopes e 
Marques da silva) 1934

\\ Estátuas e Esculturas de Guimarães

Nesta exposição de 2002 procurou-se chama a atenção para as 
representações plásticas que marcam a cidade. António de Aze-
vedo, José de Guimarães, Soares dos Reis, Álvaro Brée, João 
Cutileiro, Francisco Simões, António Teixeira Lopes, entre 
outros, foram destacados em termos biográficos e fotografadas, 
por José Pastor, as mais emblemáticas estátuas e esculturas de 
Guimarães. A exposição esteve patente no Colégio Nossa Senhora 
da Conceição.

D. Afonso Henriques
(Soares dos Reis) 1887

Fonte do Centenário
(Arq. Sequeira Braga) 1953

Lei
(António Duarte) 1959
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\\ Santos da Casa

Santos da Casa, de 2003, foi uma exposição com base num trabalho  
de Miguel Oliveira com textos de Maria José Meireles e Rosa Saa-
vedra. A exposição foi apresentada nos antigos Paços do Concelho 
e mostrou-nos com o devido relevo os santos das nossas mais im-
portantes igrejas (Oliveira, Santos Passos, Misericórdia, S. Dâ-
maso, S. Pedro, S. Francisco, S. Sebastião, S. Domingos e Carmo).

Pormenor da exposição
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\\ Viagem ao interior da Marcha Gualteriana

Com as exposições de 1997 e 1999, respectivamente As Gualte-
rianas fotografadas e As Gualterianas nas Gualterianas, e de 
certa forma a exposição Bandas e Coretos já referida, a Mu-
ralha pretendeu, depois do seu vasto trabalho de divulgação 
e sensibilização, olhar para as festas da cidade nas quais 
integrava parte das suas exposições. Em 2006 com a Viagem ao 
interior da Marcha Gualteriana foi feito um zoom expositivo 
aos vimaranenses que dedicam as suas horas livres à prepara-
ção de um dos eventos mais participados das festas: a Marcha 
Gualteriana.

Pormenor da exposição

1918



Cerimónia de casamento

Equipa de ciclistas

Casas comerciais 
na Alamenda

\\ Guimarães a preto e branco

A mais recente das exposições desta mostra é Guimarães a Pre-
to e Branco, de 2009, baseada na colecção de clichês da Mura-
lha (constituída por negativos em placa de vidro) do início 
do séc. XX. A grande parte destas placas fotográficas de vidro 
provêm da colecção do Sr. Machado da Foto Moderna comprada 
pela Muralha logo no ano da sua fundação, em 1981.
Actualmente, no âmbito da Capital Europeia da Cultura, in-
tegrado no projecto Reimaginar, está a ser digitalizada essa 
extensa colecção fotográfica da Muralha, no Arquivo Municipal 
Alfredo Pimenta onde está devidamente acondicionada.
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Exposições 
da Muralha 
nas festas 
Gualterianas
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1984 Pormenores de Arquitectura em Guimarães

1985 Património do Concelho 

1986 Mobiliário Urbano de Guimarães 

1987 Manifestações de Arte Religiosa Popular

1989 Património Comercial em Guimarães

1990 Os Passos de Guimarães

1991 Flores de Guimarães

1992 A Penha Ontem e Hoje

1993 Dez Anos Depois 

1995 O Rural na Cidade

1996 Capelas de Guimarães

1997 A Linha e os Linhos

1998 Património da Irmandade de S.Torcato

1999 As Gualterianas nas Gualterianas

2000 Bandas e Coretos

2001 O Castelo de Guimarães

2002 Estátuas e Esculturas de Guimarães

2003 Santos da Casa

2004 Centro Histórico de Guimarães

2005 Património Arquitectónico da Cidade de Guimarães

2006 Viagem ao Interior da Marcha Gualterianas

2007 Cartoons do Povo

2008 Pinturas à Solta

2009 Guimarães a Preto e Branco

2010 Sobre Pontes

2011 A exposição das exposições 
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