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Aliquam	  ultrices	  

“A fotografia é uma forma de 
ficção. É ao mesmo tempo um 
registo da realidade e um auto-
retrato, porque só o fotógrafo vê 
aquilo daquela maneira”  

(Gerard Castello Lopes) 
 
 
O município de Vila do Conde 
levará a cabo no decurso do 
presente ano um ciclo de 
exposições de fotografia visando a 
cativação de público(s) e a criação 
de hábitos culturais nesta área. O 
ciclo de exposições denominado 
FOTO VCʼ 18 decorrerá nas 
instalações do Auditório e Teatro 
Municipal de Vila do Conde. Além 
das diversas mostras ocorrerão 
sempre, cativantes conversas com 
os fotógrafos, abertas ao público. 

 
 
 
CURADORIA 
J. PEDRO MARTINS 
 
 
DESIGN 
ALEXANDRE DE ARAÚJO 
 

 

AUDITÓRIO MUNICIPAL 
VÂNIA VIDAL  
(Coordenação) 
 
FERNANDO BARBOSA 
JOSÉ LOPES 
(Equipa de Montagem) 

TEATRO MUNICIPAL 
ANA COSTA 
(Coordenação) 
 
ADRIANO TAVARES 
ANABELA PONTES 
(Equipa de Montagem) 

O ciclo expositivo do FOTO VCʼ 18 iniciou-se em Abril com “20 ANOS DEPOIS” do 
fotógrafo Pereira Lopes e continua o seu percurso até final do presente ano com mais 
4 exposições.  
A próxima, denominada 20 concursos|fotografias|olhares|prémios inaugurará no 
Teatro Municipal de Vila do Conde, no dia 09 de Junho (Sábado) pelas 16:30 horas e 
é da responsabilidade do autor/fotógrafo ANTÓNIO TEDIM.  
No dia 05 de Julho de 2018 pelas 21:30 horas decorrerá uma “Conversa com o 
fotógrafo”. Contamos consigo!... 
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Aenean	  eget	  urna	  

VILA DO CONDE | TEATRO MUNICIPAL 
09 JUNHO 2018 a 07 JULHO 2018 

Inauguração  
09 JUN | 16:30 

À Conversa com o Fotógrafo  
05 JULHO | 21.30 
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