
 

 

 

 

PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2011 

 

  



A direcção da Muralha, Associação de Guimarães para defesa do Património entendeu, 

para o ano de 2011, privilegiar três aspectos fundamentais da sua actividade: 

• A MEMÓRIA E PATRIMÓNIO DA ASSOCIAÇÃO 

• A COMUNICAÇÃO 

• PATRIMÓNIO: INTERVENÇÃO E DIVULGAÇÃO  

 

Estes três vectores de actuação merecerão uma particular atenção da direcção não 

excluindo, naturalmente, outras acções que “[contribuam] para a defesa, estudo e divulgação 

do património cultural e natural, sua conservação e recuperação, bem como a prática de 

quaisquer outras actividades de índole cultural” como é tradição da nossa associação. 

 

 

A MEMÓRIA E PATRIMÓNIO DA ASSOCIAÇÃO 

Neste aspecto particular entendemos ser fundamental aproximar as pessoas que fizeram e 

fazem a Muralha, daí que nos 30 anos da sua instalação tenhamos decidido reunir os sócios, 

com uma particular atenção para aqueles que fundaram a Muralha, num jantar comemorativo 

dos seus 30 anos. Esta data (6 de Maio) poderá funcionar como um momento de agregação 

dos associados e de divulgação e afirmação da Muralha. Nela será feita a sua história breve da 

associação, cuja redacção foi pedida ao Dr. Fernando Conceição, e que constará 

posteriormente no site da associação. 

Outro dos pontos fundamentais da conservação da memória e do património prende-se 

com a digitalização da magnífica colecção de clichés da nossa associação. Aproveitando o 

trabalho da direcção anterior, cujo trabalho de catalogação e conservação do espólio foi 

marcadamente notável, foi possível concluir as conversações com a Capital Europeia da 

Cultura, mais especificamente com a equipa responsável pelo Cinema e Audiovisual para a 

efectivação desse mesmo trabalho. O objectivo é o de ter até final deste ano todo o espólio 

de clichés digitalizado e mostrar o trabalho numa grande exposição a ser realizada em 

parceria com a CEC também no final de 2011. 

O facto do Arquivo Municipal ter acolhido este espólio da Muralha, ainda na direcção 

anterior e que será agora objecto da assinatura de um protocolo próprio, permitiu alguma 

tranquilidade quanto a amenizar a degradação dos clichés fotográficos. A digitalização deste 

património permitirá uma ampla divulgação deste interessante acervo que nos dá imagens da 

vida de Guimarães dos inícios do séc.XX, e que será certamente alvo de muito interesse por 

parte da comunidade. A ideia é disponibilizar através de uma grande exposição em parceria 

com a CEC estas imagens e, posteriormente, criar um site próprio que disponibilizará estas 

imagens em baixa resolução permitindo, aos interessados, a sua compra em formato 

digitalmente adequado à utilização destas imagens noutros suportes. 



A Exposição das Gualterianas, tendo em conta os 30 anos da associação, deverá ser 

constituído pela Exposição das Exposições que a Muralha foi realizando ao longo destes anos 

no âmbito daquelas Festas. Desta forma pretende-se mostrar o excelente trabalho que, ano 

após ano, foi feito pelas diferentes direcções e aproveitar a oportunidade para reunir um 

conjunto de material disperso pela circunstância da associação não dispor de um espaço 

próprio. 

 

A COMUNICAÇÃO 

Uma das apostas da direcção é melhorar a comunicação com os associados e com a 

comunidade em geral. Para consubstanciar essa aposta foi criado um site próprio da 

associação (www.muralha.org) devidamente actualizado e que procurará servir de elo de 

ligação com todos aqueles que se interessem pela defesa do património. Pretende-se criar o 

hábito de consulta da página da associação para que a informação seja eficaz e capaz de 

traduzir para todos os interessados um conjunto de informações e opiniões veiculadas pela 

Muralha. 

A actualização de ficheiros e a aposta na comunicação através de e-mail’s, newsletters, ou 

mensagem para telemóvel, está em curso tendo sido já dados passos significativos nessa 

tarefa. No entanto, impõe-se a colaboração de todos no sentido de tornar menos cara e mais 

eficaz a comunicação dentro da associação.  

 

PATRIMÓNIO: INTERVENÇÃO E DIVULGAÇÃO 

Este é um vector essencial da actuação da associação, honrando a sua história e os seus 

estatutos. A participação da associação na discussão do Plano Geral de Urbanização de 

Guimarães, a realização das Conferências sobre Guimarães (a definir em Maio/Junho), a 

definição com o Centro de Computação Gráfica da Universidade do Minho para a 

implementação de um Museu Virtual usando o trabalho anterior da associação, as visitas 

guiadas (túmulo de D. Afonso na Sé de Braga e Museu de Arte Sacra, para 2011), a colaboração 

com a Misericórdia para a edição dum livro daquela instituição (apresentação do projecto a 31 

de Maio), entre outras actividades, procurarão dar resposta cabal às preocupações de 

intervenção da associação na defesa e divulgação do património comum.  

Entende-se, ainda, dar particular atenção ao património industrial que se tende a perder com 

o tempo e as grandes transformações do tecido económico que estão a acontecer. 

 

Apelamos à participação e colaboração de todos, pelas formas que entenderem 

convenientes, ou através do envio de ideias e sugestões para geral@muralha.org. 

A DIRECÇÃO 

mailto:geral@muralha.org

