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CENTRO PORTUGUÊS DE FOTOGRAFIA
UM MUNDO DE IMAGENS À SUA ESPERA

150 Anos de primeiras edições de
Camilo Castelo Branco
No âmbito do 150º Aniversário da Publicação de “Amor de
Perdição” e “Memórias do Cárcere”, o CPF e a Casa de Camilo/
Museu-Centro de Estudos estabeleceram uma parceria que
pressupõe a organização de várias atividades conjuntas ao longo
do ano de 2012. Consulte aqui o programa prévio e fique atento às
próximas informações do CPF sobre como
participar/inscrever-se.
Atividades a decorrer no Centro Português de Fotografia
31 março (Na celebração do Dia Nacional dos Centros Históricos)
“Percurso Judicial de Camilo Castelo Branco no Porto”.
24 março a 24 junho
Exposição “Mulheres de Camilo” organizada pela Casa de Camilo.
15 a 25 maio (Na celebração do Dia Internacional dos Museus)
Visitas ao Edifício da Ex-Cadeia e Tribunal da Relação do Porto
sobre a temática de Camilo e Ana Plácido, com leitura de
excertos do livro “Memórias do Cárcere”.
9 junho (Na celebração do Dia dos Arquivos)
Conversa sobre o livro “Memórias do Cárcere”, organizada pela
Comunidade de Leitores da Casa de Camilo
Ciclo de Cinema
13 outubro, 17 de novembro e 1 de dezembro
Projeções das versões fílmicas de “Amor de Perdição” do
realizador Georges Pallu (1921), do realizador António Lopes Ribeiro
(1943) e do realizador Manuel de Oliveira (1978).
Atividades a decorrer no Centro de
Estudos Camilianos, S. Miguel de
Seide
16 março a 24 junho
Exposição de fotografia “Murmúrios
do Tempo”. Na ocasião da
inauguração, dia 16 de Março, um
colaborador do CPF proferirá uma
palestra e uma visita inaugural.
Visitas guiadas com leitura de
excertos do livro “Memórias do
Cárcere” (marcações/informações
www.camilocastelobranco.org/)

Marque já na sua agenda as
datas de 31 de março (Dia
Internacional dos Centros
Históricos), 18 de maio (Dia
Internacional dos Museus), 9
de junho (Dia dos Arquivos) e,
claro, 19 de agosto (Dia Mundial
da Fotografia). O CPF está a
preparar uma programação que
não vai querer perder! Consulte
regularmente o nosso site
www.cpf.pt e fique atento às
próximas informações do CPF…

Calendário do CPF para 2012
Está já disponível para
aquisição o belíssimo
calendário de secretária que o
CPF produziu para 2012 como
forma de assinalar, em conjunto
e em simultâneo, o Ano do
Brasil em Portugal e o Ano de
Portugal no Brasil. Saiba como
adquiri-lo em
www.cpf.pt/loja.htm

Facebook
Já somos mais de 1000! Se
ainda não faz parte desta
comunidade, junte-se a nós em
www.facebook.com/CPF.DGARQ
PT/CPF/CALBV3889

