
NOTÍCIAS DO iNstantes 

 

 
. 

Depois de um encontro em Braga com 

Carlos Fontes, director dos Encontros 

da Imagem, foi decidido uma parceria 

com este importante festival. 

 

Definido está a realização de um pólo 

dos Encontros da Imagem, em Avintes, entre os dia 11 de setembro e 30 de outubro de 2020. 

 

A partir de 2022, teremos em cada edição do iNstantes uma exposição cedida pelos EI. 
 

 

 

 

A Câmara Municipal da Ribeira Grande (S.Miguel | Açores) e 

o iNstantes estabeleceram uma parceria para a produção da 

exposição “Tás co` olho” de Milton Ostetto, Tadeu Vilani e 

Orlando Azevedo. 

 

 

 

 

 

"Terras de Monte Longo" é o livro do mês de dezembro na 

vitrine da sede do iNstantes - Festival Internacional de 

Fotografia de Avintes. 

 

Trata-se de uma obra de Daniel Bastos, com fotografias de 

José Andrade e prefácio de Gérald Bloncourt. 

 

A obra, foi concebida a partir do espólio de um dos mais 

aclamados fotógrafos portugueses da sua geração, José de Andrade (1927-2008) fotógrafo de 

renome internacional, premiado e exposto em vários cantos do mundo 

 

 

 

 

Até 11 de janeiro de 2020, pode ser vista no restaurante Fatias Apelativas 

do Parque Biológico a exposição "Beleza através de muitos olhos" da 

fotógrafa romena Michele de Rose. 

 

É a #14 Proposta Fotográfica, projecto do festival. 

 

Estes trabalhos estiveram expostos no Salão Nobre da Junta de Freguesia 

de Grijó na 6ª edição do iNstantes. 

De referir, que esta Junta de Freguesia tem sido parceira habitual do 

festival, mantendo o seu apoio para 2020 

 

 

 

 

 

O iNstantes - Festival Internacional de Fotografia de Avintes ocupa 

duas páginas da Revista Municipal das Freguesias. 

 

Com periodicidade semestral, a revista na sua página 3, refere “Em 

Avintes, o iNstantes é uma mostra que reúne vários públicos e 
diversas formas de arte e é uma referência do concelho em termos 

artísticos”. 

 

O texto é acompanhado com fotografias da autoria de José Manuel 

Arsénio e Ariel Arango. 

 

 

 

 

 

No dia 19 de Dezembro, recebemos na sede do iNstantes - Festival Internacional de Fotografia 

de Avintes, a Vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, Paula Carvalhal 

e o Presidente da Junta de Freguesia de Avintes, Cipriano Manuel Castro. 

 

Uma excelente reunião de trabalho. 
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BOAS FESTAS E UM 2020 CHEIO DE IMAGENS POSITIVAS 
 

 

O ano de 2019 está no seu término e o de 2020 aproxima-se a passos largos.  

O iNstantes, através do seu director agradece a todos aqueles que tornam posssível este projecto  

e deseja a todos os colaboradores nas diversas áreas, aos fotógrafos e às fotógrafas, aos 

patrocinadores e às entidades que nos cedem os espaços para as exposições, Boas Festas e um 

ano de 2020 cheio de sonhos e de concretizações. 

 
 

 

 
 

                                           

 

 



NOTÍCIAS DE QUEM PASSOU PELO iNstantes 

 

 

 

Desde 22 de novembro, pode ser apreciada na Casa de la Cultura de Fene 

(Corunha | Galiza) a exposição “Sinerxia. 1+1=3” que engloba pintura (Juan 

Sobrinho), escultura (Ladislau da Regueira) e fotografia (Malena Carballo). 

 

Malena Carballo participa com a sua obra Doniños Beach, uma série de 

fotografías que se aproximam do pictorialismo semelhante aos lenços de 

Sorolla, de uma paisagem deslumbrante chamada praia de Doniños. 

 

.Assim explicam os autores o título da exposição: Sinergia tem origem num 

vocábulo grego que significa cooperação, e dois elementos quando se unem 

potenciam as qualidades individuais. Se três pessoas com qualidades e gostos 

diferentes se unem e complementam, o resultado é “Sinerxia. 1+1=3”.  

 

Malena Carballo participou com esta obra no iN Vilagarcía de Arousa, em junho de 2019. 

 

 

 

 

De 22 de novembro até 3 de dezembro, pôde ver-se  a exposição 

“Mulheres”, de Mercedes Vázquez Saavedra, na Sala de Exposições 

do Concelho de Viana do Bolo. 

 

Fazendo eco das palavras da autora no dia da inauguração: 

“Hoje día importante para as “Mulheres”, e também dia d@s músico@s, 

estou decantando versos, no decantador do vinho grialico, que move a 

palavra ao rítmo das colcheias, fusas e semifusas, no pentagrama da vida, 

às vezes dura, durísima para muitas mulheres, pelo que entre tod@s,  

decantemos versos na desfolhada do outono, que nos leva ao escuro 

inverno, onde a palavra vem do íntimo, e vai pelo mundo na busca do 

eco, fazendo-se ouvir. Palavra musical sonora, na busca dos versos, onde as mulheres têm a 

palavra, que vem do íntimo, do profundo  e matriarcal: Da Terra.” 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      

“Homens e mulheres de sal e ferro” é a nova exposição do 

fotógrafo espanhol Xesús Búa. 

 

“O percebe (Pollicipes pollicipes) é um crustáceo cirrípedo da 

familia Scalpellidae que cresce sobre rochas batidas pelas 

ondas. Alimenta-se por filtração, já que devido à falta de 

extremidades, permanecem imóveis e fixos ás rochas durante 

toda a sua vida adulta. 

 

Em cada ano, com a excepção dos meses de maio e junho, centenas de percebeiros – homens e 

mulheres –  colocam a sua vida em risco com as imprevisíveis ondas da costa da Galiza, para pescar 

um dos mariscos mais difíceis de conseguir: o percebe.” 

 

“Nesta série fotográfica, o eixo central é a figura do percebeiro e a vida de quem se arrisca pelo 

seu produto, afastando os seus resultados da perigosidade do oficio e da epicidade explícita de 

uma grande maioria de retratos destas pessoas. 

A intensão do fotógrafo é a de iniciar un diálogo íntimo e sensível con quem retrata, uma espécie 

de conversa que humanize estas heroínas e heróis do quotidiano, mostrando desde o seu 

sofrimento até a sua alegria, passando pela sua força e os seus sentimentos. Desde o ponto de 

vista do autor, no momento do trabalho quem recolhe o marisco abandona o seu corpo para 

converterse em instinto e adrenalina; não se pensa, actua-se. Logo ao terminar, a alma do indivíduo 

reincorpora-se e, isto é o elemento central da mostra, o instante depois do momento de máxima 

tensão.” 

 

Para ver no Pazo da Cultura de Carballo, de 15 de janeiro a 15 de fevereiro de 2020 

 

 

 

 

 

“Folia”  é o novo livro de Egídio Santos. São 92 páginas e 90 imagens do 

entrudo chocalheiro em Vila Boa, Vinhais. O texto em português e inglês 

é de Maria Durão e o design é do Atelier João Borges. 

 

“O livro Folia resulta da reportagem fotográfica realizada entre 2012 e 

2019, nos festejos do Entrudo Chocalheiro na aldeia de Vila Boa, Vinhais. 

Imagens dos preparativos da festa, reparação dos trajes, artesão a fazer 

as máscaras, preparativos da comida e das fogueiras, das tropelias dos 

caretos, paragens nas adegas da aldeia, saltos da fogueira, jantar 

comunitário e casamentos.” 

 

Ao preço se 22 euros está disponível nos seguintes locais: 

Livraria Unicepe e Livraria Flâneur (Porto), Livraria Traga-Mundos (Vila Real), Livraria Centésima 

Página (Braga) e Loja de artesanato do Castelo de Bragança. 

 

 
 

 

 

O Museu del Càntir d'Argentona (Barcelona | Espanha) apresenta de  

10 de janeiro a 23 de fevereiro de 2020 a exposição “Síntesi. Llum, 

aigües sedoses i cels en moviment” de Jordi Egea Torrent.  

 

Este fotógrafo, através das suas fotografias de longa exposição, mostra-

nos o seu universo pessoal e de alma. 

 

"Com a fotografia de paisagem, quero aproveitar o movimento e a calma. 

Criar um espaço para elementos opostos, o dinamismo das nuvens em 

movimento, a suavidade da água e elementos minimalistas que são os 

protagonistas desse impacto visual. Quero mostrar elementos sedutores e construir uma 

geometria pessoal.Por essas razões, trabalho com paisagens com filtros de densidade neutra. Não 

busco fidelidade objetiva, prefiro construir e transmitir aminha realidade subjetiva. Vivemos numa 

realidade colorida, transformamos essa realidade em imagens em preto e branco. É o que mais 

me afasta dessa objetividade e me permite construir um discurso estético diferente, pessoal e 

criativo.” 

 

  

 

O fotógrafo Atsushi Fujiwara, nasceu em 1963, na cidade japonesa de Shiga. 

Depois de “Nangokusho” (2013), “Butterfly had a dream” (2014), “Poet Island” (2015) e “Seminaru” 

(2017), Fujiwara lançou este mês seu 5º livro “ 2200 Miles”  através Editora Soshasha. São 108 

páginas, em 22x28,3 e do qual foram produzidas 500 cópias. 

 

“2200 Miles” é resultado de uma viagem à Grã-Bretanha, no verão de 2019. 

“Em julho de 2019, o fotógrafo revisitou a Grã-Bretanha, onde viveu à 30 anos atrás, e viajou cerca 

de 2.200 milhas em cerca de um mês para fotografar um novo horizonte. As 2200 milhas 

resultantes são um documentário das imagens de cada jornada, que é um pouco diferente da 

busca interior que até agora foi o objecto do seu trabalho. 

De Margate, perto do Canal da Mancha, seguiu para oeste até Liverpool, Glasgow e a ilha de Skye, 

no norte.” 

 

A exposição fotográfica “2200 Miles” pode ser visitada na BlueSheep Gallery, em Tóquio, de 10 de 

janeiro a 01 de fevereiro. 

 

Fujiwara é o editor da revista de fotografia Asphalt. 
 

 

 

 

MDV – Movimento de Defesa da Vida organiza uma 

exposição entre os dias 8 de janeiro e 16 de fevereiro no 

Atmosfera M ( Rua Castilho, 5 – Lisboa) 

 

“Um grupo de fotógrafos conceituados associam-se ao MDV 

numa iniciativa cultural que consiste na exposição e venda de 

trabalhos fotográficos da sua autoria. 

 

Com este cariz solidário o produto das vendas realizadas ao 

longo da exposição reverterá a favor do MDV e do Projecto Família – o seu trabalho com famílias 

e crianças em risco. A exposição terá tema livre pelo que fica garantida, simultaneamente a 

diversidade das obras, e a identidade de cada autor.” 

 

Nesta exposição participam entre outros, António Homem Cardoso, Fidalgo Pedrosa, Luís 

Viegas Mendonça e Mário Ferreira 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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, 32   4430-872   Avintes   Portugal 

 

 

D I R E C Ç Ã O 

 

Pereira Lopes 

+351 926437791 

 

www.instantesffa.com 

 

instantesffa@gmail.com 
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