
LIVRO DO MÊS  
 

 
“Folia” do fotógrafo Egídio Santos está práticamente esgotado. 

 

O livro é uma edição de autor, com texto (português/inglês) de 

Maria Durão e design do Atelier João Borges. 

 

São 86 imagens que retratam toda a festa de entrudo, desde a 

preparação, os tradicionais festejos com toda a sua alegria e 

excessos, até ao jantar e baile que a encerram. 

 

Com o curso de Fotografia da Escola Superior Artística do Porto, 

Egídio Santos tem uma carreira de 25 anos repartida entre o fotojornalismo (O Independente, 

Revista Exame, Jornal de Negócios) e a fotografia de autor. 

Fotografou para dezenas de livros com destaque para: "Sogrape, uma história vivida", Campo das 

Letras, 2003; "Cister no Vale do Douro", ed. Afrontamento, 1999; "Autour du Porto", ICEP, 1997; "O 

Tempo da Festa", CRAT, 1997; "Este Rio, Este Vale", Centro Português de Fotografia / Ministério 

da Cultura, 1998¸"A Região Vinhateira do Douro" - Ed. Afrontamento, 2013 ; "O Porto e as Igrejas" 

- Câmara Municipal do Porto. 

 

Participou em mais de 30 exposições individuais e colectivas  

 
 

 

 

 

 

 

 

S E D E 
 

Casa da Cultura Francisco Rodrigues Marques Júnior 

41°06'15.6"N 8°33'07.8"W 

Largo do Palheirinho, 32   4430-872   Avintes   Portugal 

Segunda a sábado: 14:00 às 18:00 e Domingo: 10:00 às 12:00 

 

CONTACTOS 
 

Pereira Lopes   +351 926437791 

geral@instantesffa.com 

www.instantesffa.com    

 

NIPC  516332821   
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PROPOSTA FOTOGRÁFICA #39 

 

 

“Completam-se 50 anos sobre a data em 

que foi apresentada a minha primeira 

fotografia.  

Para assinalar o meio século de atividade 

fotográfica, foi publicado o livro “50 

Anos… 50 Fotografias” e esta mostra 

fotográfica, a decorrer no Instantes - 

Associação Cultural, de que sou membro 

fundador. 

As fotografias selecionadas não seguem 

uma forma cronológica; antes 

pretendem dar uma ideia do meu 

percurso fotográfico, feito de avanços e 

recuos, de exploração de novas 

abordagens, de paixões e, por vezes, de 

desistências.  

Um percurso que se inicia numa visão 

neo-realista, uma preocupação social e 

política que era dominante nos então 

Foto-Clubes, e se reflete numa 

fotografia de tendência humanista.  

Segue-se a exploração da relação da fotografia com outras artes visuais, como a pintura, uma fase 

que teve subjacentes o questionamento da noção de Belo, o questionamento dos limites da 

linguagem fotográfica e uma reflexão sobre o significado da arte em fotografia explorando, 

nomeadamente, os recursos da designada arte digital.  

E termina, como que numa “provocação” sobre o regresso às origens, com referência à utilização 

do analógico, na procura de uma forma de olhar com tempo.  

A acompanhar as imagens estão excertos de textos da autoria de conhecidas personalidades no 

ramo das artes e das letras que “marcam” cada um dos “capítulos” do percurso.” 

Armando Cardoso I Fotógrafo 
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NOTÍCIAS DO iN - exposições 
 

 

A programação das próximas exposições será a seguinte: 

SETEMBRO  

PROPOSTA FOTOGRÁFICA #39 

Armando Cardoso com “50 anos… 50 fotografias “ 

Casa da Cultura de Avintes  

03 a 30 de setembro 
 

PROPOSTA FOTOGRÁFICA #40 

Colectiva GOD com “Horizontes do infinito“ 

Casa da Cultura de Avintes  

03 a 30 de setembro 

OUTUBRO 

ENCONTROS DA IMAGEM 2022 

Ouka Leele com “Ouka Leele, na colecção dos Encontros da Imagem“ 

Casa da Cultura de Avintes  

01 a 30 de outubro 

PROPOSTA FOTOGRÁFICA #41 

José Lopes Silva com “Olhar e Ver“ 

Casa da Cultura de Avintes  

01 a 30 de outubro 

PROPOSTA FOTOGRÁFICA #42 

Colectiva GOD com “O nosso mundo (9)“ 

Casa da Cultura de Avintes  

01 a 30 de outubro 

PROPOSTA FOTOGRÁFICA #43 

Colectiva GOD com “A arte de fotografar a P&B (9)“ 

Casa da Cultura de Avintes  

01 a 30 de outubro 

PROPOSTA FOTOGRÁFICA #44 

Rui Pessoa Neto com “Guerreiros sobre rodas“ 

Fundação Joaquim Oliveira Lopes 

01 a 30 de outubro 
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NOTÍCIAS DO iN 
 

 

Em 2022,o Turun Kamerat (Clube de Fotografia de Tur 

ku), completa 92 anos.  

A fundação do clube ocorreu durante uma reunião num  

restaurante junto ao Mar Báltico, em 14 de novembro 

de 1930. A fundação da associação foi sentida como 

necessária para o renascimento do entusiamo e do nível 

de fotografia na cidade. 

Claro que a fotografia já era praticada antes mesmo das 

atividades do clube, mas é preciso dizer que através do Turku fotografia desembarcou na 

Finlândia.  

Henrik Kajander realmente tomou o chamado em Turku em 3 de novembro de 1842 

Primeira foto finlandesa da casa de Nobel. Esta imagem sobreviveu até hoje. Dele o 

método de fotografia que ele usou foi chamado de daguerreótipo por Louis Deguerre, que 

o inventou. 

Turku é uma cidade do sudoeste da 
Finlândia, com 195 511 habitantes 
(2021). É a terceira maior cidade da 
Finlândia  
 
É a mais antiga cidade finlandesa, 
fundada no século XIII. Está localizada na 
proximidade da foz do rio Aura. É uma 
cidade bilíngue, com uma das maiores 
populações de língua sueca da Finlândia, 
embora a maioria seja de língua 

finlandesa 
 
Turku tem produzido alguns dos principais artistas do país, entre eles a artista 
performática Meiju Niskala, o escultor Kim Simonsson e o compositor Ulf Långbacka. 
 

A cidade possui uma das melhores academias de arte da Finlândia. 
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PROPOSTA FOTOGRÁFICA #40 

 

 

HORIZONTES DO INFINITO é uma exposição coletiva de 

fotografias apresentada por GOD Publishing (integrada nos 

projetos em livro com o mesmo nome). São livros de fotografias 

de paisagem, já com 4 volumes, que reúnem os trabalhos de 

vários fotógrafos que convidei a fazerem parte desta coleção.  

A fotografia é considerada uma forma de expressão, 

comunicação e arte cada vez mais popular, na medida em que se 

torna acessível a qualquer pessoa, através de uma câmara digital 

ou de um telemóvel. 

Um fotógrafo de paisagem por norma tem um espírito aventureiro e não hesita em 

enfrentar todo o tipo de situações – mais ou menos agrestes – para captar o que pretende 

num determinado ambiente natural. 

São imagens de 15 fotógrafos que aceitaram fazer parte desta exposição intitulada 

“Horizontes do Infinito”. 

São imagens de locais que têm magia e encantos próprios, onde cada fotógrafo diante de 

uma paisagem, viveu a experiência em três dimensões, pois assim vemos o mundo. 

As paisagens que aqui nos mostram não passam indiferentes a ninguém e emocionam-

nos, conseguem transportar-nos para montanhas e lagos, cascatas ao nascer e por do sol 

em fotografias de cortar a respiração. Cada fotografia reproduz apenas uma fração da 

realidade de um local, pois este manifesta-se diferente consoante a hora do dia, clima e 

outras variáveis. 

São imagens que nos põem a sonhar acordados. 

Autores: Ana Lencastre, Artur Ferrão, Bruno Rato, Carlos Baptista, Carlos Plácido, Carlos 

Tojo, Fernando Marques, João Branco, Joaquim Capitão, José Outeiro, Luís Paralta, Maria 

Marques, Paulo Rocha, Rui Silva.no 

José Godinho ! Editor 
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QUEM PASSOU OU VAI PASSAR 
 

 

No dia 22 de setembro recebemos a visita do prof. José Soudo e da fotógrafa Carmen 
Serejo. 

A visita prendeu-se com a preparação da exposição da fotógrafa que, irá integrar a 10ª 
edição do iNstantes – Festival Internacional de Fotografia de Avintes e da qual José Soudo 
é o curador.  

José Soudo, nasceu em Lisboa, em 1950.                                                                                           
Sócio co-fundador, em 1982, da Galeria e do projecto de Animação Cultural, “Ether-Vale 
tudo menos tirar olhos”.                                                                                                                    
É curador, investigador independente em História da Fotografia e fotógrafo. Tem o Grau 
de Mestre em Fotografia Aplicada. 
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NOTÍCIAS iN 
 

 

No sentido de darmos continuidade ao projecto Propostas Fotográficas, convidamos 11 
fotógrafos/as para apresentarem uma proposta de exposição, para ser aberta ao público 
em 2023. 

De referir que, este projecto iniciado em junho de 2018, deve terminar 2022 com um total 
de 46 exposições realizadas, uma média de 10 exposições por ano. 
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QUEM PASSOU OU VAI PASSAR 

 

Os nossos associados Alice WR e Orlando Azevedo 
participam na exposição colectiva "A Pequena Galeria em 
Grande", comemorativa dos seus quase 10 anos de 
actividade 

 A exposição foi inaugurada no dia 23 de setembro, no 
espaço Fidelidade Arte no Chiado, em Lisboa, e dá 
destaque aos inúmeros autores que já passaram pela 
Pequena Galeria, ao longo da sua actividade. 

Estará aberta ao público até 21 de outubro, nos dias úteis 
entre as 11h às 19h. 

                                                                                                                                             
Lembrança de um 
encontro seguido de 
almoço, que  decorreu 
em 2018, na casa de José 
Luiz Oubiña, na cidade 
galega de Vilagarcia de 
Arosa. 

Na fotografia da Oralice 
Silva, podemos ver da 
esquerda para a direita, 
Tadeu Vilani 
(fotojornalista do Zero 
Hora, de Porto Alegre) 
José Luiz Oubiña 
(fotojornalista do Diário 

de Pontevedra), Milton Ostetto (co-organizador do Varal da Trajano, em Florianópolis 
|Brasil) e Pereira Lopes.  

Ainda fizemos uma visita a Santiago de Compostela. 

Todos são sócios fundadores do iNstantes – Associação Cultural 
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QUEM PASSOU OU VAI PASSAR 
 

 
É “Especialista em Audiovisuais e Produção dos Media – Fotografia”, obtido em Provas 
Públicas, perante Júri constituído por representantes de diversos Institutos Politécnicos. 
Foi docente de Fotografia desde 1983 e de História da Fotografia, desde 1986, no Curso 
de Fotografia do Departamento de Fotografia do Ar.Co – Centro de Arte e Comunicação 
Visual – Associação Cultural sem fins lucrativos, reconhecida pelo Governo Português 
como “Instituição de Utilidade Pública”.                                                                                          
Foi Coordenador Técnico com funções pedagógicas, do Departamento de Fotografia do 
Ar.Co, de 1986 a 2016.                                                                                                                                   
Foi Membro da Comissão de Estudo para a recuperação da Casa-Estúdio Carlos Relvas, na 
Golegã, por nomeação do IPPAR, em Junho de 1996.                                                                 
É Formador creditado, da Bolsa de Formadores do “Cenjor – Centro Protocolar para 
Formação de Jornalistas Profissionais”, em acções de formação para jornalistas, nas áreas 
da Fotografia e do Fotojornalismo, desde 1992.                                                                       
Foi docente na Licenciatura do CSF – Curso Superior de Fotografia, da Escola Superior de 
Tecnologia do IPT – Instituto Politécnico de Tomar, de 2002 até 2016.                                  
Foi Diretor da Licenciatura em Fotografia da ESTT/IPT no ano de 2015 e co-fundador do 
referido Curso.                                                                                                                                                    
Foi Docente da UC Contextual Studies/História da Fotografia, no HND – Higher National 
Diploma – Etic 2018-2019.                                                                                                                 
Foi Membro da Comissão Executiva do CEFGA – Centro de Estudos em Fotografia da 
Golegã, nos anos de 2008 e 2009. 

Enquanto fotógrafo, está representado em diversas colecções oficiais e particulares, quer 
em Portugal quer no estrangeiro e também através de livros e publicações diversas, assim 
como em trabalhos coletivos com outros artistas visuais 

 

 

 

 

 

#05 | 



CONCURSO “VIDA NA RUA” - resultados 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O júri do concurso "Vida na Rua" 
constituído pelos nossos associados 
Adelino Marques, Sá Azevedo e 
Francisco Silva escolheu a 14 de 
setembro os 10 fotógrafos 
portugueses que irão participar na 
exposição colectiva PORTUGAL - 
FINLÂNDIA integrada na 10ª edição 
do iNstantes - Festival Internacional 
de Fotografia de Avintes, em maio do 
próximo ano e em data a designar na 
cidade finlandesa de Turku. 

Os escolhidos foram: Ana Abrão (Albufeira), Carlos Carvalho (Açores), Carlos Lopes Franco  
(Lisboa), Claro Oliveira (VN de Gaia), Emanuel Amorim (Setúbal), Fernando Abreu (Açores), 
Filipe Salgado (Caldas das Taipas), Gabi Pontes (Açores), Hugo Ferreira  
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QUEM PASSOU OU VAI PASSAR 
 
 

O livro “50 anos…50 fotografias” de Armando 
Cardoso será apresentado, no dia 2 de outubro, pelas 

17:00 horas. no Palácio Bardaya, em Lisboa ( Estrada 

de Benfica – 701A). 
 

“50 anos, 50 fotografias”,  editado pelo Espaço  

Ulmeiro,  abarca o percurso fotográfico de Armando 

Cardoso, iniciado em 1972 com uma preocupação 

social e política que se reflecte numa fotografia de 

tendência humanista, a que se  segue a exploração da 

relação da fotografia com outras artes visuais, o 

questionamento da noção de Belo, o questionamento 

dos limites da linguagem fotográfica e a reflexão sobre 

o significado da arte em fotografia.  

Termina, como que numa provocação sobre o regresso 

às origens, com referência à utilização do analógico, na 

procura de uma forma de olhar com tempo.” 

  

O livro, no formato 25x20 cm., tem 80 páginas impressas a cor em papel couché mate de 170 

gramas, cosidas a linha e capa dura em cartão 2000 microns, revestida a papel couché de 

150 gramas, a quatro cores, plasticizada a mate. O custo é de 30,00€. 

 

Realizou-se nos dias 27 e 28 do passado mês 

de  agosto o “Varal de Veneza” um novo 

festival brasileiro, cuja direcção é do nosso 

sócio José Luiz Ronconi. 

Uma das obras expostas foi “O meu bairro” de 

Pereira Lopes. 
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