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O catálogo é para nós a memória visual e escrita de cada uma das edições e extensões do iNstantes 

– Festival Internacional de Fotografia de Avintes. 

 

Com capa do designer avintense Daniel Lopes e edição da Almalusa, serão produzidos sómente 

40 exemplares do catálogo do iN Vilagarcía de Arousa, Terá 104 páginas de muita e boa fotografia. 

 
 

Desde o dia 3 de junho que, o iN Vilagarcía de Arousa começou a ser 

divulgado através de colocação de inúmeras estruturas com os cartazes de 

cada uma das exposições junto ao Centro Sociocultural de Rubians e na 

Alcalde Rey Daviña a principal rua da cidade. 

 

O apoio do Concello de Vilagarcía de Arousa, através da conselheira da 

Cultura Sonia Outón Casal, foi fundamental para que o festival chegasse ao 

conhecimento dos milhares de pessoas que diáriamente passam naquela via. 

 
 

Para divulgação de cada uma das exposições e projecções foi produzido um 

cartaz em tamanho A1.  

 

Podemos ver, como exemplo, o cartaz da exposição “Doniños Beach” da 

fotógrafa espanhola Malena Carballo. 

“Doniños Beach” é uma série de fotografias realizada na  Praia de Doniños, em 

Ferrol (Galiza), procurando recriar a beleza e o ambiente surfista desta praia 

conhecida mundialmente pelas  suas ondas. 

 
 

A Agenda Cultural de Vilagarcía de Arousa, do mês de junho, de entre toda 

a programação deu destaque especial ao nosso festival. 

Tendo como fundo uma fotografia da projecção “Anónimos” da brasileira 

Ana Mokarzel, a agenda destaca a cerimónia de abertura no Salon García, 

com a pianista avintense Rafaela Oliveira, as projecções na Finca Fontan e o 

encerramento no Centro Sociocultural de Rubians, com a participação do 

grupo folclórico “O Souto de Rubians”. 
 

 

Na sede do iNstantes - Festival Internacional de Fotografia de Avintes, o 

livro do mês é "Iran" do fotógrafo italiano Andrea Annessi Mecci. 

Foi editado em 2001, pela Gribaudo. 

 

Cerca de 100 páginas de um olhar sobre o Irão, nos finais do séc XX. 

 
 

Entre os dias 12 de julho e 11 de agosto, iremos apresentar a nossa Proposta 

Fotográfica #09, na Casa da Cultura de Avintes. 

Trata-se de “Palavras d`olhar” de Jorge Pimentel é “um encontro entre a 

escrita e a fotografia”. 

“Qualquer exposição de “Palavras d`olhar” é diferente da anterior porque 

reorganizada em função de sentidos e sentimentos novos a cada tempo, mas 

também porque mantem a lógica de se exercer como retalhos do meu 

blogue.” 

 

 

A Proposta Fotográfica #10, terá lugar no espaço exterior da Casa da Cultura 

de Avintes, entre 12 de julho e 11 de agosto. 

 

“Construção naval… a arte como ofício de vida” de José Manuel Arsénio 

foi a exposição escolhida para ser visitada entre 12 de julho e 11 de agosto. 

“Com esta série de fotos pretendo contribuir para a continuação e preservação 

desta arte, assim como ajudar a perpetuar hábitos culturais, formas de ser e 

de estar de uma comunidade que me é particularmente querida.”, diz o autor. 

 

 

 

 

Durante o período em que permaneceram na cidade, os fotógrafos que expuseram no iN Ribeira 

Grande em 2018, retrataram usos e costumes, vivências e património da ilha de S. Miguel.  

A exposição “iN Ribeira Grande – Olhares iNstantes” que esteve aberta ao público até 21 de junho 

no Museu Municipal, apresentou, por isso, o olhar atento dos fotógrafos ( Alice WR, Flávio 

Andrade, Benjamim Medeiros, Pereira Lopes, Xacobe Meléndrez, Milton Ostetto, Carlos Lopes 

Franco, Tadeu Vilani e Henrique Zorzan) sobre diversos temas do quotidiano micaelense, 

mantendo-se assim a ligação iniciada há um ano “com um dos mais prestigiados festivais de 

fotografia que se realizam no continente português”. 
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O iNstantes EM VILAGARCIA DE AROUSA (GALIZA) 

Por Blas González 
 

Entre 15 de junho e 22 de junho de 

2019 o iNstantes - Festival 

Internacional de Fotografia de Avintes 

terá uma extensão em Vilagarcía de 

Arousa. 

Esta  cidade galega junta-se assim, a 

uma lista de vários locais e entidades  

com os quais este festival tem 

atualmente permutado exposições 

em Portugal, Colômbia, Roménia e 

Brasil.  

Além das 14 exposições e 1 instalação 

que serão mostradas ao público 

durante a semana do festival na Finca 

Fontan (Rubiáns), outros espaços 

como o Salon García e o Centro 

Sóciocultural de Rubiáns, vão acolher 

projeções, palestras e debates em 

torno da fotografia. 

 

Teresa Diaz Charlín é a responsável 

pela curadoria e co-organização 

deste festival, extensão internacional 

de deste festival português, que aqui 

terá um total de 30 autores da 

Espanha, Portugal, Brasil, Argentina, 

França e Honduras. A Galiza tem uma 

representação de 11 fotógrafos, vindos de Ferrol, Santiago, Vigo e Vilagarcia. Terá ainda fotógrafos 

de Bilbau e Orihuela. A sua vocação para a promoção e disseminação de artistas emergentes 

estimulou o processo de seleção de autores que participam nas modalidades de exposição e 

projecção. O olhar feminino será protagonista com presença significativa de fotógrafas, 

representadas por trabalhos que vão do discurso emocional à narrativa documental. 

 

O iNstantes - Festival Internacional de Fotografia de Avintes (Vila Nova de Gaia, Portugal) nasceu 

em 2014 como uma iniciativa do fotógrafo documental Pereira Lopes. A principal motivação do 

festival vai além da divulgação do trabalho dos autores que participam em cada edição, o festival 

é promovido a partir da relação entre fotógrafos e eventos fotográficos de inspiração similar. 

Desde a sua criação e sob a direção de Pereira Lopes, o festival estabeleceu-se como um dos mais 

importantes eventos culturais em Portugal, enriquecido com várias propostas dentro do mundo 

da fotografia artística, conceptual e de autor.  

 

 

 

HÉLDER VINAGRE NA GALERIA DA JUNTA DE FREGUESIA DE AVINTES 
 

De 28 de maio a 28 de junho estará patente 

na galeria da Junta de Freguesia de Avintes 

a exposição “Instantes Parisienses” do 

fotógrafo luso-francês Hélder Vinagre. 

 

 Diz o fotógrafo: ”Descobri a fotografia 

humanista graças aos conselhos de Robert 

Doisneau, que por acaso encontrei numa 

rua de um bairro dos subúrbio de Paris. 

Com poucas palavras, com sua grande 

gentileza, fez-me entender que o 

importante era a vida efémera que 

acontece à nossa volta. 

Esta vida desaparece, e frequentemente, 

sem rastro, sem ficar na memória colectiva. 

Tais são as minhas motivações na 

fotografia. Tal é a minha aproximação ás 

pessoas encontradas ao acaso nas ruas 

parisienses. Porque eu gosto de Paris, da 

sua história, seus habitantes, seus cantos e 

seus recantos. Gosto de passear, observar 

as pessoas, seus comportamentos, suas 

vidas. Ser um espectador desta existência 

feita por essas pequenas coisas que fazem 

os nossos momentos fotográficos, mas 

também ser actor deixando eu mesmo um 

rasto de minha existência para a memória colectiva. Na minha fotografia, encontramos paisagens 

parisienses, frequentemente longas exposições porque para observar também é necessário tomar 

tempo. Esse tempo que dentro de alguns segundos, eu devolvo à posteridade. Gosto por isso de 

passear pela cidade, ao nascer do sol, pegando o pulso de Paris que lentamente acorda 

devolvendo após algumas horas de tranquilidade, a agitação da vida urbana. Então lentamente, à 

medida que a vida renasce frenéticamente, sou cativado pelas vindas e idas e quem passa, pelas 

cenas de vida que invadem o espaço, por uma simples solidão na multidão e da qual eu extraio 

alguns milésimos de segundos de existência. Eu assim compartilho coisas simples através de minha 

fotografia, gestos simples de uma vida urbana, enquanto procuro o contato com o outro, 

mantendo a esperança de alguma troca de palavras fraternas.” 

 

© Daniel Lopes 

© Daniel Lopes 

© Pereira Lopes 
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O projecto "A Vida Efémera" da fotógrafa galega Teresa Charlín e 

comissariado por Isabel Domínguez Pérez, é uma metáfora do "Jardim do 

Edén". 

 

“Este é um projecto conceptual donde construo um cenário a modo do “Jardim 

do Edén” para dialogar acerca dos valores da autenticidade. 

Tento criar um jogo de ambiguidades através do “retrato”. Uma reflexão ética 

partindo da utilização de uma estética visual que cria dúvida  através do 

“trompe-l’oeil” ou engano visual. Uso este “trompe-l’oeil” para provocar e reflectir perante a 

imagem que vemos. 

A beleza efémera, a sobrevalorização da superficialidade e da aparência física, os cânones 

socialmente pré-estabelecidos. 

A  “coisificação”, muitas vezes, do corpo feminino e da sua sexualidade.” 

 

O projecto "A Vida Efémera" esteve de 3 a  31 de maio, Casa da Cultura de Outes (Galiza).  

Já tinha sido exposta em Vigo em 2018 e recentemente no festival iNstantes celebrado no passado 

mês de fevereiro.  

 

 

 

 O fotógrafo Luís Viegas Mendonça inaugurou no passado dia 6 de junho, 

na Galeria de Arte do Casino Estoril, a exposição “Desejos, Sonhos e 

Sedução (Parte 2)”, onde apresenta cerca de 30 trabalhos a preto e branco. 

“Mulheres lindas, jóias, bebidas, charutos cubanos, jogo, vestidos de noite, 

ilhas paradisíacas, Casablanca, Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, Monte 

Carlo, Rolex: Sonhos, DESEJOS!!”.  

 

Esta mostra tenta fazer sentir tudo isso através da imagem a preto e branco, 

transportando o observador para o mundo ideal, onde os seus sonhos são 

realizados. Os sonhos que ambiciona concretizar se tiver sorte no casino… se tiver sorte no amor… 

se tiver sorte na vida, transporta-o para o seu imaginário, transformando-o, por instantes, num 

membro da ambicionada e utópica burguesia onde tudo é perfeito!! 

 

A curadoria foi realizada por Mestre António Homem Cardoso, uma referência da fotografia em 

Portugal. 

 

 

 

 

“Sesimbra… três freguesias… um concelho” é o novo livro de José 

Manuel Arsénio. 

 

O livro foi apresentado no dia 9 de junho, no Castelo de Sesimbra,  

 

Será efectuada uma nova apresentação na Junta de Freguesia da 

Quinta do Conde, no dia 27 de junho. 

A arqueóloga Andreia Conceição e o professor António Fernando Silva irão acompanhar na mesa 

o autor desta singular obra que ao longo das suas 72 páginas apresenta dezenas de imagens, 

obtidas nas três freguesias de Sesimbra. As fotografias são acompanhadas de textos e legendas 

de António Madeira.  

Este livro surge na sequência do trabalho de divulgação do património histórico, natural e humano 

do concelho feito anteriormente pelo autor, com as publicações Sesimbra, a Essência dos Lugares 

e Sesimbra Tecida de Luz, editadas no âmbito do projeto a que o autor designa de Patrimónios, e 

conta com o apoio de diversas entidades, entre as quais a Junta de Freguesia da Quinta do Conde. 

 

José Manuel Arsénio nasceu em Sesimbra, em 1957, e aperfeiçoou a técnica e conhecimentos na 

área da fotografia nos anos 80, na Associação Portuguesa de Arte Fotográfica. 

 

 

 

 

Sofia Mota participa na exposição “RAEM 20 – um olhar sobre Macau”, 

que pode ser visitado no Consulado-Geral de Portugal em Macau e 

Hong-Kong (Rua Pedro Nolasco da Silva, 45 - Macau) até ao dia 5 de julho 

 

Vinte e sete fotógraf@s, vinte e sete fotografias. Um olhar sobre Macau, nos 

últimos 20 anos. O evento organizado pela Casa de Portugal em Macau, 

com o apoio institucional do Consulado Geral de Portugal em Macau e 

Hong Kong, Fundação Oriente e Instituto Português do Oriente. Com o alto 

patrocínio da Fundação Macau. 

 

 
 

 

Com curadoria do OFFO - Ogólnopolski Festiwal Fotografii Otworkowej um 

grupo 8 autores de fotografia pinhole participa nos dias 28 e 29 de junho, no 

Podwodny Wrocław 2019, na Polónia. 

 

Adelino Marques com a exposição “As pedras de Lavadores” é um dos 

participantes no festival polaco juntamente com Thomas Töpler (Alemanha) 

que apresenta "Esta é a minha Berlim", Sanna Fogelvik (Suécja) com “On the 

beach” e “Journey””, Peter Wiklund (Suécia) com “Kodak Moments - Sculpture 

series”, Pierre-Olivier Boulant (França) com “Solarigrafie”, Andriy Dzugaev (Ucrânia), Dirceu Maués 

(Brasil e Lulu Ferreira (Brasil). 

-  

 

 

 

Pelo quarto ano consecutivo realizou-se o SIAC - Simpósio Internacional de 

Arte Contemporânea, na cidade da Guarda de 2 a 16 de junho  

 

Adelino Marques participou com “Paisagens (ir)reais” no antigo Cine-teatro 

da cidade 

 

Segundo Jorge Velhote: “Estes grupos de fotografias simulam antíteses, abalam 

os vestígios da memória, reabrem olhares extintos. São falésias abruptas onde 

recuperar a mansidão do que é fugaz e coagula. Adelino Marques faz emergir 

a beleza num clamor que lacera, densamente, a luz na sua exacta exaustão e alegria. É uma água 

firme onde lavamos o olhar na sua febre e bramido e onde reconduzimos as feridas e os resquícios 

desnudos da nossa pobreza como se num albergue soluçássemos de tristeza viciante.” 

 

 

Tono Arias com o seu livro “DesXeo” foi seleccionado para a “shortlist” 

dos “2019 Books Awards”, dos Rècontres de la Photographie, de Arles. 

 

Este livro tem textos de Antón Lopo e tradução de David Barreiro. A edição 

é da Díspara. 

 

“Corpos cheios de pó branco. Pó que limpa, purifica, reinicia o rito e a festa. 

Uma catarse colectiva, uma sessão de psicoterapia natural. Como a água 

no DesXeo, a farinha percorre os corpos provocando múltiplas sensações, dando lugar a imagens 

emocionais e abstractas, de perplexidade e incerteza. Um olhar de assombro, intuitiva. Experiências 

sensoriais próximas que ficam presas em fragmentos de luz artificial.” 

 

 

 

 

 

Teothore Kafalopoulos vai levar o seu trabalho "silentium” à 50ª 

edição dos Rècontres de la Photographie, de Arles. 

 

Com curadoria de Rodica Tanase e Lika Brutyan, o trabalho de 

Kefalopoulos está integrado na exposição colectiva "Sublimation 

Arles 2019" que tem como objetivo exibir obras de arte de alta 

qualidade de novos olhares na fotografia contemporânea e também 

conectar a comunidade fotográfica e o seu público, com as obras mais 

inspiradoras impressas e online. 

 

A exposição faz parte do evento "Voies OFF” e será realizada na Galerie des Arenes, entre 23 e 

27 de julho. 

 

 

 

 

O Varal da Trajano em parceria com o festival  Floripa na Foto recebe 

no dia 29 de junho a reedição da exposição fotográfica "Vestiremos as 

cores que quisermos!",  

 

´É uma exposição colectiva com trabalhos de Carol Melo, Diorgenes 

Pandini, Douglas Mendonça, Fred Gustavos, Hugo Faz, Kamila Novaes, 

Mari Gemma de La Cruz, Murilo Rafael, Paula Giordano e Willian Ferro. 

 

“Como sujeitos nos constituímos a partir de uma complexa trama tecida a partir do meio, dos 

outros e, ainda de um imaginário coletivo. Nos fazemos a partir das diferenças e das 

singularidades. Existir no mundo vai além do fator biológico de gênero, compreende outras esferas 

que tangem o privado e o coletivo na teia histórica e cultural. 

Esta exposição apresenta, a partir da convocatória com curadoria de Ana Sabiá, Lucila Horn e 

Soninha Vill, olhares, sensibilidades e perspectivas outras sobre pessoas e seus modos de 

constituir-se enquanto tais. independente das imposições morais, religiosas, políticas, culturais e 

de gênero que cerceiam modos de ser e estar no mundo." 

 

 

 

 

 

Hengki Lee, o fotógrafo indonésio cuja exposição “Say it no more”, fez parte 

do iN 2019 continua imparável. 

 

Depois de inúmeros prémios conquistados em diversos países foi convidado 

para expor alguns dos seus trabalhos na exposição anual do Tokyo Camera 

Club no Shibuya Hikarie, na cidade de Tóquio (Japão). 

A programação da exposição é de 12 a 15 de julho. 

Para aqueles que quiserem saber mais pormenores pode aceder ao evento 

através de https://tokyocameraclub.com/ 
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S E D E 

 
Casa da Cultura Francisco Rodrigues Marques Júnior 

Largo do Palheirinho – Avintes – Portugal 
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Pereira Lopes 
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