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ACTUALIDADE

Exposição fotográﬁca nas Gualterianas

Muralha mostra «O trabalho»
«O Trabalho», é
uma exposição da
Muralha, inserida
na programação
das Gualterianas.
Na próxima sexta-feira
é inaugurada no Guimaraeshopping a exposição «O
trabalho».
Trata-se de uma mostra inserida no programa
das Festas da Cidade Gualterianas, da colecção
fotográfica da Associação
Muralha é composta por
5.646 clichês em vidro,
digitalizados na sua totalidade através do Projecto
Reimaginar Guimarães no
âmbito da Capital Europeia
da Cultura 2012.
As fotos retratam Guimarães e a região desde
o final do século XIX até
ao fim da primeira metade
do século XX. A colecção
constitui um diversificado
acervo documental sobre
vários aspetos da vida da-

quela época: as festas, os
edifícios, as tradições, os
ofícios, as fotografias de
memória familiar.
O autor da maior parte
das fotografias da colecção
fotográfica da Muralha é
Domingos
Alves Machado (18821957) proprietário das empresas de fotografia Foto
Moderna e
da sua antecessora FotoEléctrica Moderna.
A exposição “O Trabalho
na colecção fotográfica da
Muralha”, resulta de mais
uma colaboração entre a
Muralha, associação de
Guimarães para defesa
do património e do Cineclube de Guimarães, com
o indispensável apoio do
GuimarãeShopping e d’A
Oficina.
A inauguração da mostra é sexta-feira, às 18h00
e vai estar patente até 25
de Setembro.

Arqueólogos explicaram intervenção

Visita às escavações
na Citânia de Briteiros
A Sociedade Martins
Sarmento promoveu uma
visita às escavações arqueológicas realizadas durante
este mês na Citânia de
Briteiros, em cooperação
com a Unidade de Arqueologia da Universidade do
Minho.
Na passada quarta-feira, ao final da tarde, os
participantes tiveram oportunidade de conhecer pormenores da campanha que
retomou a escavação das
valas de sondagem abertas
em 2009 e 2010, numa
intervenção projectada e
coordenada por Gonçalo
Cruz e por Maria Manuela
Martins, da Universidade do
Minho. Francisco Sande Lemos, membro do Conselho
Científico da SMS, prestou
assessoria científica a esta
intervenção.
As sondagens incidiram
numa unidade habitacional
denominada “de tipo domus”, a qual terá sido edificada e habitada entre finais
do século I a. C. e inícios do
século I da nossa Era.

