
NOTÍCIAS DO iNstantes 

 

 

 

Na sede do iNstantes - Festival Internacional de Fotografia de Avintes, o livro do mês é "Tempo" 

do fotógrafo brasileiro Otávio Nogueira. 
 

O livro de Fotografia TEMPO é o resultado de uma pesquisa desenvolvida durante 3 anos pelo 

fotógrafo Otávio Nogueira, em Florianópolis. A tiragem é de 500 exemplares, dos quais 100 em 

edição especial numerada. O livro tem o selo da editora UDESC e  curadoria de Cláudio Brandão. 

 

 

Toda a programação que o iNstantes tinha previsto para os próximos 

meses foi cancelada ou encerrada, por causa da pandemia Covid-19. 

 

A acção de formação de fotografia pinhole com António Campos Leal, 

as exposições “O sonho é ver o invísivel” de Luís Carvalhido, “Íntimos 

jardins urbanos” de Roberto Gómez Martínez e “Km 0” de Concha 

Antiqueia López, foram canceladas. 

 

Com as exposições já a decorrer foram canceladas “Mar, serra e 

natureza” de Jorge Pedro e “Tocando o céu" da fotógrafa espanhola 

María Tudela Bermúdez. 

 

 

 
 

 

Reino Havumäki já programou a presença dos fotógrafos finlandeses da SKsL – Federação 

Finlandesa dos Clubes de Fotografia, na abertura da 7ª edição do iNstantes. Assim, o dia 4 de 

setembro será bem preenchido: 
 

06.30  O voo directo TP747 da TAP Portugal parte do aeroporto de Helsínquia-Vantaa. 

09.25  Chegada ao aeroporto de Lisboa. 

Viagem de autocarro Lisboa – Avintes. 

14.00  Almoço em Avintes. 

16.00 Visita a algumas exposições do festival, incluindo a exposição colectiva Finlandesa-              

Portuguesa “Conexões”. 

21.30  Participação na abertura do festival iNstantes. 

A dormida será numa unidade hoteleira de Espinho. 

 

 

 

O iNstantes tem o prazer de anunciar a 

criação de uma chancela para a edição e 

publicação de livros de fotografia em 

parceria com a editora Almalusa. 
 

Esta chancela permitirá aos autores já 

expostos pelo iNstantes - e aos que o 

virão a ser no futuro - poderem ver o seu 

trabalho perpetuado em livro num 

sistema de publicação de pré-

encomenda ou em aquisição directa. 
 

Deste modo convidamos os autores a 

apresentar a sua monografia que pode 

ser publicada de 3 formas distintas: A) 

Crowdpublishing (campanha de pré- 

encomenda) B) Patrocínio (Câmaras 

Municipais, Empresas, etc.) e C) 

Encomenda/aquisição directa. 

 

Para contacto: instantesffa@gmail.com 
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NOVA DATA PARA O  iNSTANTES 2020 

 

 
 

 

No dia 7 de março, no auditório da Casa da Cultura de Avintes, apresentamos a 7ª edição do 

iNstantes – Festival Internacional de Fotografia de Avintes. A data prevista seria de 1 a 31 de maio. 

 

Devido ao surto de Covid-19 que a todos nós afectou e paralisou o país, fomos forçados a 

encontrar uma nova data para a realização do evento. 

 

Na expectativa que o surto pandémico já não constitua obstáculo, adiamos o festival para o mês 

de setembro. Entre os dias 4 e 30. 

Todas as exposições programadas serão mantidas, podendo contudo existirem algumas alterações 

na programação complementar do festival. 

 

O festival terá pólos em Avintes, Vilar de Andorinho, Grijó, Lourosa e Castelo de Paiva. 
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NOTÍCIAS DE QUEM PASSOU OU VAI PASSAR PELO iNstantes 

 

 

 

É bom recordar. 

No início de abril de 2018 depois de participarem no iNstantes 

Ribeira Grande (S. Miguel | Açores) Milton Ostetto, Tadeu 

Vilani e Pereira Lopes foram até Vilagarcia de Arosa, na Galiza, 

a convite de José Luiz Oubiña. 
 

Depois do almoço a cargo do anfitrião e da sua esposa Oralice 

Silva, foram de visita a Santiago de Compostela.  
 

Está previsto um reencontro no próximo iNstantes, em setembro. 

 

 

 

 
 

Museu Nacional de Fotografia de Marrocos 

 

 

O Museu Nacional de Fotografia de Marrocos foi inaugurado no dia 

14 de Janeiro, em  Rabat, com a  exposição “Sourtna” consagrada à “nova 

geração” da fotografia  marroquina.  

Foram quinze os fotógrafos que apresentaram os seus trabalhos nesta 

exposição: Mehdy Mariouch, M'hammed Kilito, Zakaria Ait Wakrim, 

Mourad Fedouache, Deborah Benzaquen, Hamza Ben Rachad, Walid 

Bendra, Oulmaki Amine, Fatimazohra Serri, Yassine Toumi, Yoriya, 

Yassine Alaoui Ismaili, Ismail Zaidy, Rwinalife (Ali EM) e Abderrahman 

Amazzal. 
 

A mostra esteve aberta ao público até final de março. 
 

Através deste link pode fazer uma visita virtual à exposição: 

https://sourtna.visite360.ma/?fbclid=IwAR2uGNkE2P7jMJT45dbZT15IA2K-hUr-U-

rwfSJY1if8MotEYbsc4PRj2ew 

 

 
 

Blas Gonzalez é um dos 48 fotógrafos europeus que participam no livro 

“Novis Corpus”. 

A obra é uma reflexão visual sobre a experiência do confinamento pelo 

Covid-19, baseada numa ideia original de Tereza Uzeda. 
 

São 116 páginas em formato A5, que suportam o trabalho de Aitziber 

Orkolaga, Alex Llovet, Alex Bocchetto, Alfonso Gomez, Amaia Gonzalez, 

Anna Gali, Antonio Moreno, Antonio Segura León, Annakarin Quinto, 

Blas González, Brigitte Bauer, Cristiano Buffa, Christopher de Béthune, 

Cristina Crisis Bree, Christophe Le Toquin, David Salcedo, Emmanuelle 

Gabory, Gabriela Cendoya-Bergareche, Héctor Jácome, Jeanne 

Minier,Joel Audenhaege,Jose Luis Moreno,Joan Teixidor,Juan Lopez,Katarina Johnson, Lu Lantana, 

Luis Salinas, Marie Geneviève Alquier, María Martinez-Artola Ansa,Marc Tallec, Miguel Ángel 

Blanco, Oriol Miñarro, Pascal Anders, Paco Llop, Patrick Maille, Paco Martí, Pako Pimienta, Paco 

Tamayo, Paco Ramos, Pia Elizondo, Pierre Defaix, Pierre de Vallombreuse, Rafael Tanaka, Reimi 

Gomez ,Roberto Morales, Rocío Bueno, Tereza Uzeda e Serge Elissalde 
 

A tiragem é de  400 exemplares. O seu preço é de12 €, mais 5 € de porte. Pode ser pedido através 

do e-mail librocuarentena@gmail.com 
 

O dinheiro recolhido irá íntegramente para o pessoal sanitário que luta dia a dia para salvar a 

população. 

 
 

 

Após dias de reflexão sobre este momento de pandemia, 

Tadeu Vilani e a sua filha Júlia Vilani, começaram a fazer um 

trabalho fotográfico conjunto. É o primeiro trabalho 

fotográfico de Júlia,  
 

“… O assunto é este que nos faz pensar, o Por Quê? de tudo 

isso. Também, estamos buscando respostas, fotografamos 19 

pessoas para este manifesto, que chamamos STOP - 19. 

Desejamos deixar uma reflexão. Que planeta deixaremos aos jovens e aos nossos filhos, o quê eles 

vão herdar de nós adultos ?”. 
 

O trabalho pode ser visto em https://tvilani.wixsite.com/stop-19 

 

 
 

O fotógrafo Adelino Marques, numa edição de autor (10 exemplares), 

publicou  “Pelos caminhos das pedras”, um livro muito especial. 

O livro é composto por 7 fascículos: Serra da Aboboreira, Lavadores, 

Serra d`Arga, Serra da Freita, Serra do Montemuro, Serra do Masrão e 

Serra do Alvão. 
 

Em cada fascículo dois pequenos textos de autores como Luís Veiga 

Leitão, Jorge Velhote, Maria Alberta Menéres, Carlos Drummond de 

Andrade, António Pedro, Alberto Caeiro, Antoine de Saint-Exupéry e 

ainda a Lenda da Pedra Moura. 
 

Escreveu Antoine de Saint-Exupéry: “Um monte de pedras deixa de ser 

um monte de pedras no momento em que um único homem o contempla, nascendo dentro dele 

a imagem de uma catedral ”. 

 
 

A série Fotografia Portuguesa é um conjunto de entrevistas de Guilherme Maranhão com 

pessoas que fazem fotografia em Portugal. Uma lista que nunca estará completa. 

 

Guilherme Maranhão nasceu em 1975, no Rio de Janeiro. Reside atualmente em Braga. É bacharel 

em Fotografia pela Faculdade Senac. Artista Visual, Fotógrafo, Produtor/Apresentador 

Como fotógrafo independente colaborou com diversos jornais e revistas. 

Tem desenvolvido o seu trabalho artístico juntamente com a sua pesquisa de materiais e 

equipamentos fotográficos 

 

No décimo terceiro episódio da segunda temporada da série Fotografia Portuguesa a entrevistada 

é a fotógrafa Alice WR, de Lisboa. Falaram do futuro e do passado, das reflexões possíveis pela 

fotografia e dos relacionamentos que com ela brotam e falaram também do iNstantes. 

 

A entrevista pode ser acompanhada através do link: 

https://www.youtube.com/watch?v=xfOyet98mo0&feature=share&fbclid=IwAR1DLmaivy8bwTjD

KoNGtacpD5RKrhRmfDDacREhKcVoRSbRfjpeOlNdTyU 

 
 

 

 
 

La Caja de Membrillo é um blog do fotógrafo galego Blas Gonzalez que funciona como um 

caderno diário de compilação e investigação visual. 

 
Diz Blas Gonzalez: “Antigamente - quando as fotografias se imprimiam – só se 

armazenavam aquelas que não gozavam do privilégio de fazer parte do álbum, na 
gaveta de um armário, numa caixa de cartão ou em alguma daquelas bonitas caixas 

metálicas onde os marmelos se vendiam. Pessoalmente, acho fascinante rebuscar 
nestas gavetas fotográficas e deter-me a contemplar alguma das maravilhas que às 

vezes se encontram.” 
 
Neste blog Blas Gonzalez recolhe ao longo do ano imagens resgatadas da corrente visual a que 

diáriamente estamos expostos. Muitos teóricos falam de um excesso de imagens, tantas são e tão 

rápidamente passam que em algumas ocasiões é complicado voltar a encontrar uma imagem que 

nos provocou uma ideia ou suscitou um pensamento.  

 

Blas publica diáriamente uma imagem com um pequeno comentário ou reflexão em: 

https://lacajademembrillo.photo.blog/ 
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