
NOTÍCIAS DO iNstantes 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

O iNstantes - Festival Internacional de Fotografia de Avintes agradece publicamente a todos 

aqueles e aquelas que tornaram possível que o iN Vilagarcia de Arousa fosse um momento único 

de partilha cultural entre Portugal e a Galiza. 

 

Enquanto responsável pelo festival agradeço particularmente à Tere Díaz Charlín a vontade e a 

disponibilidade para levar o iN até à Galiza. A ela e ao seu marido Fernando, por nos terem aberto 

o belíssimo espaço da Finca Fontan onde decorreu a grande maioria das actividades do evento. 

Um espaço único para um evento único. 

 

Agradeço ao Concello de Vilagarcia de Arousa, através da sua Conselheira da Cultura Sonia Outón 

Casal, pela cedência do Salon García e de todo o apoio na divulgação do festival. 

 

À Lucía César Veloso por todo o empenho para que o festival fosse uma realidade e pela sua 

presença no almoço dos fotógrafos 

 

À pianista avintense Rafaela Ribeiro de Oliveira pelo magnifico concerto de abertura, no Salon 

García. 

 

Aos artistas participantes pela disponibilidade, generosidade e qualidade dos trabalhos 

apresentados: 

ESPANHA | Adela Rodriguez, Ana Gil, Blas González, Jose Luís Gea Arques, José Luiz Oubiña, 

José Galvez, Juan Gambín, David Blanco, Paula Verde Francisco, Igor Calvo, José Lopez, 

Malena Carballo, Silvia Calvo, Sonia Señoráns e Teresa Díaz Charlín. 

HONDURAS | Xacobe Meléndrez Fassbender 

ARGENTINA | Ana Robles 

FRANÇA | Hélder Vinagre 

BRASIL | Ana Mokarzel, Marco Araújo, Milton Ostetto e Tadeu Vilani 

PORTUGAL | Adelino Marques, Alice WR, José Manuel Arsénio, Manuela Vaz, Flávio Andrade, 

Pereira Lopes e Paulo Silva. 

 

Ao Xurxo Abuín pela apresentação da abertura do festival, pela cedência do Centro SocioCultural 

de Rubians, pelo lanche e pelo espectáculo musical que nos foi proporcionado pelo grupo musical 

da associação "O Souto de Rubians" no encerramento do festival. 

 

Ao Tono Arias por mais uma vez ter colaborado com o iNstantes, através da sua editora DÍSPARA. 

 

À Junta de Freguesia de Avintes que esteve representada através do seu Tesoureiro, Dr. Eduardo 

Ribeiro no almoço que juntou artistas, familiares e amigos no segundo dia do festival e do seu 

Presidente, Dr. Cipriano Manuel Castro, que juntamente com a sua esposa, esteve presente no 

encerramento do festival. 

 

Ao Daniel Lopes, designer avintense responsável pela capa do catálogo e cartaz do festival. 

 

Por último, ao meu Amigo Agostinho Soares, pela dádiva, pelo empenho e profissionalismo que 

coloca em tudo quanto diga respeito ao iNstantes, seja na montagem das exposições, na 

montagem dos vídeos e nas projecções. Para ti, um obrigado muito especial. 

 

 

 

Foto com José Luíz Oubiña (Fotojornalista do Diário de Pontevedra), Sonia Outón Casal 

(Conselheira da Cultura de Vilagarcia de Arousa), Pereira Lopes (Director do iNstantes), Cipriano 

Castro (Presidente da Junta de Freguesia de Avintes) e a esposa Elizabeth Castro 
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EMBRIAGAI-VOS… DE FOTOGRAFIA 
De Malena Carballo 
 

 
© Malena Carballo 

 

De norte a sul, Doniños Beach. As fotografias ocuparam o seu espaço; as luzes e as sombras 

adoptaram-nas com a mesma generosidade com a qual Teresa Díaz Charlín concedeu este espaço 

paradisíaco para o iNstantes. Apenas por amor à arte. 

 

O poeta francês Charles Baudelaire, nos seus Petits poémes en prose, de 1869, escrevia: 

 

Embriagai-vos! 

“Deveis andar sempre embriagados. Tudo consiste nisso: eis a única questão. Para não sentirdes 

o fardo horrível do Tempo, que vos quebra as espáduas, vergando-vos para o chão, é preciso que 

vos embriagueis sem descanso. 

Mas, com quê? Com vinho, poesia, virtude. Como quiserdes. Mas, embriagai-vos. 

E se, alguma vez, nos degraus de um palácio, na verde relva de uma vala, na solidão morna de 

vosso quarto, despertardes com a embriaguez já diminuída ou desaparecida, perguntai ao vento, 

à vaga, à estrela, ao pássaro, ao relógio, a tudo o que foge, a tudo que gene, a tudo o que rola, a 

tudo o que canta, a tudo o que fala, perguntai que horas são. E o vento, a vaga, a estrela, o pássaro, 

o relógio vos responderão: - É a hora de vos embriagardes! Para não serdes escravos martirizados 

do Tempo, embriagai-vos! Embriagai-vos sem cessar! Com vinho, poesia, virtude! Como 

quiserdes!” 

 

Obrigado a Teresa Díaz Charlín e Pereira Lopes, diretor do Festival Internacional de Fotografia de 

Avintes. 

 

Obrigado a todas as pessoas com quem compartilhei e com as quais eu cresci, muito mais. 
 
 
 

© Daniel Lopes 

© José Manuel Arsénio 

© José Luiz Oubiña 



O QUE DISSERAM DO iN VILGARCIA DE AOUSA… 

 

 

Onoff Sá Azevedo | Portugal 

Parabéns por mais um iNstantes fora de portas que tive o prazer de apreciar! 

 

 

 

Silvia Calvo | Espanha 

… Por outro lado, num lugar especial, estão as pessoas com as quais pude compartilhar espaço, 

palestras, conversas e momentos realmente maravilhosos na quinta Fontan: os meus colegas de 

exposição Tere, Blas, Adela, Manuela, Alice, José Luiz, José Luis, José Manuel Arsénio, Malena, 

Sonia, Ana Gil e Paula Verde e Tono também presente na quinta com uma amostra das muitas 

maravilhas que se podem encontrar em DÍSPARA Xestión Cultural. 

Um imenso prazer ter conhecido também o Pereira Lopes impulsionador e pai deste festival e o 

Agostinho Soares. Muito obrigado pelo vosso grande trabalho e dedicação neste evento. Vemo-

nos em maio em Avintes, sim ou sim! 

 

 

 

Blas González | Espanha 

Um privilégio fazer parte disto. Fico com o vividoe sentido neste festival. Tempo de encontros e 

reencontros. Um espaço onde conviveram olhares muito diversos. Momentos de alegría e tristeza: 

origem e destino. Um festival celebrado no meio da natureza, não entre as frias paredes de um 

cubo branco: celebrado no mesmo centro da vida. Creio que será uma experiência muito difícil de 

esquecer.  

Creio que todos os que participamos partilhamos  este sentimento e agradecimiento por termos 

sido convidados a fazer parte do festival. OBRIGADO!!! 

 

 

 

José Manuel Arsénio | Portugal 

Foi com enorme prazer que participei neste festival de fotografia em Vila Garcia de Arousa, 

promovido pelo iNstantes - Festival Internacional de Fotografia de Avintes e com o apoio de 

entidades locais. 

Um sincero agradecimento ao amigo Pereira Lopes pelo convite que me dirigiu para estar presente 

nesta mostra fotográfica, ao amigo Agostinho pela excelente montagem da minha exposição, à 

Teresa Charlín e seu esposo Fernando, pela forma como me receberam na sua quinta. 

A todos quantos tive o prazer de conhecer e de partilhar experiências e sincera amizade, um muito 

obrigado. 

Bem hajam.  

A fotografia está de parabéns. 

 

 

 

Manuela Vaz | Portugal 

José Luís obrigada pela reportagem! Foram muito bons os dias do Festival. Foram tempos para 

guardar!!!! 

 

 

 

Educación, diversidad y desigualdad | Espanha 

 

Fantástico festival em que Paula Verde Francisco apresentou o projecto "Reconocer la diversidad", 

com textos de Nacho Calderón Almendros. 

 

 

 
Xosé Lois Leirós Gude | Espanha 

Festival internacional de Fotografia, arte e cultura, a natureza, a solidariedade, a irmandade... 

iNstantes para lembrar!! 

 

 

Lucía César Veloso | Espanha 

Impressionante o trabalho de Tere Díaz Charlín e Pereira Lopes na organização deste fantástico 

festival. Como porta-voz municipal do BNG só posso agradecer o vosso esforço e empenho para 

que Vilagarcía possa contar com um festival internacional de fotografia como este. 

 

 

 

Sonia Señoráns | Espanha 

Uma recordação preciosa. Tere Díaz Charlín, Pereira Lopes, Agostinho Soares, Fernando...obrigado 

pelo esforço e por levarem a cabo este tipo de iniciativas. 

A seguir criando! 

 

 

 

Ana Robles | Argentina 

Sou muito grata a Pereira Lopes, pela divulgação e a importância que ele dá a todos os fotógrafos 

que têm participado nos festivais de Avintes. 

Avintes continua crescendo! Ele é um apaixonado e um trabalhador incansável. Abraço grande 

amigo, como sempre os maiores êxitos! 

 

 

 

Concello Vilagarcía de Arousa | Espanha 

Chega a Vilagarcía o Festival Internacional de Fotografia INstantes! 

Vilagarcía converter-se-á (de 15 a 22 de junho) na primeira cidade de Espanha a acolher uma 

extensão deste Festival, nascido em Avintes (Portugal), para organizar mostras e actividades no 

Salón García, no Centro Socio Cultural e na finca Fontán, em Rubiáns. 

 

30 fotógrafos galegos (5 vilagarcianos), do País Basco, Alicante, e também de Portugal, Brasil, 

Argentina, França e Honduras enviaram obras para as exposições. 

 

O programa do Salón García inclui projeccões fotográficas, conversas-debate, atenção á 

diversidade através da imagem e a projecção da curta "La aventura Indian Way", do cineasta 

vilagarciano David Blanco. 

Na finca Fontán poder-se-ão ver 13 exposições individuais, uma instalação e uma exposição 

colectiva, e haverá também projecções, encontros e debates. 

No Centro Socio Cultural de Rubiáns poder-se-á ver uma exposição individual. 

 

Disfruta da fotografia no Concelho Vilagarcía de Arousa! 

NOTÍCIAS DE QUEM PASSOU PELO iNstantes 

 

 

Como escreveu o Mestre António Homem Cardoso no texto de apresentação 

do catálogo:“(...) Sendo que Luís Viegas Mendonça é reconhecidamente o 

maior interprete desta peregrinação ao altar da mulher, esse Ser mágico, 

enigmático e belo que tantas vezes roça a aura do divino.” 

 

No dia 6 de Junho, na Galeria de Arte do Casino Estoril, foi inaugurada a 

exposição  “Desejos, Sonhos e Sedução (Parte 2)”  e foi  apresentado  o livro 

"Desejos, Sonhos e Sedução" que pode ser adquirido por 25€ (IVA incluído). 

 

 

 

Flávio Andrade apresenta na Galeria Atelier Geraldes da Silva (Rua Santo 

Ildefonso nº 225 – Porto) a sua exposição “The city in my mind or the fear 

of my sky”. 

Com a inauguração a 20 de julho, pelas 17h00, a exposição poderá ser 

visitada naquele espaço até 8 de agosto 

 

Esta exposição já passou por espaços expositivos em Lisboa, Setúbal e 

Alcobaça. 

 

 

 O fotógrafo japonês Tatsuo Suzuki lançou no inicio deste mês, o primeiro 

volume  da sua zine bimestral  Tokio Street. 

São 100 páginas de fotografias de rua da capital nipónica, em tamanho B5 

(182x257 mm), com um custo de 20,5€. 

 

Tatsuo Suzuki, através do Yukoshima Photography Festival, também está 

representado com 6 imagens na Galerie Monstre, em Arles (França), de 1 de 

julho a 22 de setembro. 

 

 

Depois de “O fumo dos dias”, Luís Carvalhido apresenta a sua nova exposição 

“O sonho é ver o invisível” na Galeria Municipal de Arte de Barcelos. 

 

A mostra pode ser visitada de 26 de julho a 22 de setembro, de terça-feira a 

sexta-feira das 10 às 17h30 e sábados, domingos e feriados, das 14h00 às 

17h30. 

 

A inauguração será no dia 26 de junho, pelas 21h00. 

 
 

O Varal da Trajano é um projecto de divulgação de fotografia 

organizado por Milton Ostetto, Alexandre Freitas e Kléber Steinbach. 

na cidade brasileira de Florianópolis. 

Vai realizar a sua 45ª edição no próximo dia 27 de julho, com a 

exposição "Meu Olhar Fotográfico" do fotógrafo Renato de Souza. 
 

 
 

Blas Gonzalez, com o seu trabalho Cadernos da Limia é um dos 5 

finalistas da Bolsa Emergente 2019 - Master en Fotografía Artistica 

organizado pelo IPCI- Instituto de Produção Cultural e Imagem do 

Porto. No dia 27 de julho, celebra-se no Porto a fase final, em que apresentará o seu projecto 

perante o júri formado por Tito Mouraz, António Pedrosa e Vítor Nieves. 

 
As Fotografias Imperfeitas da espanhola Maria Tudela continuam a 

merecer destaque. Desta vez na revista inglesa Dodho. 

“Na maioria dos casos, não altero a composição das minhas fotos, mas 

complemento-as com texturas, contrastes em tons e borrões para alterar a 

intencionalidade. Às vezes uma cena, um momento, um instante decisivo cai 

diante de mim, mas às vezes eu simplesmente transformo um pensamento 

em fotografia”, diz Maria Tudela. 

O artigo pode ser visto em, https://www.dodho.com/imperfect-

photographs-by-maria-tudela/ 

 

 

 

 

 

 
 

 

O R G A N I Z A Ç Ã O 
 

 

 

 

 

 

 

S E D E 

 
Casa da Cultura Francisco Rodrigues Marques Júnior 

Largo do Palheirinho – Avintes – Portugal 

 

 

D I R E C Ç Ã O 

 

Pereira Lopes 

+351 926437791 

 

www.instantesffa.com 

 

instantesffa@gmail.com 

https://www.facebook.com/manuela.vaz
https://www.facebook.com/joseluis.geaarques?hc_location=ufi
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https://www.facebook.com/tere.diazcharlin?__tn__=K-R&eid=ARAnu08KkqxycJUK_CKIrYvMEaRe5sZf4ncHxDSVrSp9PbxD3kkY2xOSbECbrOj21BmcF_xLXyF-Ceh7&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCQOjdVenvrCeR-a70rJKibE7q-5lijMNfz-vQbJFPTukoPG9RYxPFAQMKwhUgAU7rnqDbkkyDgC2c6hQ5dLAWj_rz4E_P7z3_qWeovv2cQN8-_iDpwf1CSTpZg7_njZWoF9TUMC3rPvDt_Uu2wAEjoKZCjVYss6nJjYTbPTvZGekxWDcGQxQzVe5XIadzJKf5OxOn-dsVkUJfATlvEjgubnJu9nx1hB2xBoupK5_eOBmccyZfTn0Kq_mTG7hTGb9I87X4U9wN2JNvN2lhN7_Ooiz2aUeeeB0nRpCG8Gq2WudxmiXXGTqgXMOBYxS_CkHA5k-NvKpaEFO-JZGU7etpL7qwSm4rsYmHD5c_P6tiEbbk5pO0
https://www.facebook.com/pereira.lopes.79?__tn__=K-R&eid=ARDhurL-6GGD7b5WPcghgGz8UL1rkMMUXe7M6rZklsW0HnmzmnjfLnUSC5GpuflnDwHe4EMInkvQaEx4&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCQOjdVenvrCeR-a70rJKibE7q-5lijMNfz-vQbJFPTukoPG9RYxPFAQMKwhUgAU7rnqDbkkyDgC2c6hQ5dLAWj_rz4E_P7z3_qWeovv2cQN8-_iDpwf1CSTpZg7_njZWoF9TUMC3rPvDt_Uu2wAEjoKZCjVYss6nJjYTbPTvZGekxWDcGQxQzVe5XIadzJKf5OxOn-dsVkUJfATlvEjgubnJu9nx1hB2xBoupK5_eOBmccyZfTn0Kq_mTG7hTGb9I87X4U9wN2JNvN2lhN7_Ooiz2aUeeeB0nRpCG8Gq2WudxmiXXGTqgXMOBYxS_CkHA5k-NvKpaEFO-JZGU7etpL7qwSm4rsYmHD5c_P6tiEbbk5pO0
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