
CENTRO PORTUGUÊS DE FOTOGRAFIA
UM MUNDO DE IMAGENS À SUA ESPERA

Estas câmaras, que pelo seu tamanho, 
peso e características, eram quase 
exclusivamente usadas em estúdio, deram 
início à fotografia comercial.
São peças fantásticas de marcenaria, quer 
pela preciosidade das madeiras utilizadas, 
quer pelo engenho do seu complexo 
funcionamento.
Esta câmara pertenceu à conhecida Casa 
Alvão, histórico estúdio fotográfico sediado 
no Porto que celebrizou Domingos Alvão e 
Álvaro Azevedo.
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A atual conjuntura económica, 
que implica orçamentos mais 
reduzidos, torna necessário o 
recurso a formas alternativas 
de financiamento, onde 
se incluem, naturalmente, 
parcerias, mecenato ou 
patrocínio. Neste contexto, 
o CPF procura parceiros 
estratégicos que, tal como nós, 
acreditem na responsabilidade 
social e coletiva de valorização, 
conservação e promoção do 
património cultural.
Para estas entidades que 
valorizem o esforço conjunto, 
o CPF oferece inúmeras 
contrapartidas, designadamente 
apoio à divulgação, cedência 
de imagens acessíveis dos 
seus fundos, itinerância de 
exposições a título gratuito e 
cedência de espaços do seu 
edifício sede. Disponível ainda 
para estudar outras formas de 
contrapartida que lhe sejam 
apresentadas, o CPF tem 
muito para oferecer através de 
colaborações “à medida”. Por 
isso, aqui fica lançado o desafio!  
Não perca a oportunidade de 
ser nosso parceiro!

Precisam-se Mecenas e 
Patrocinadores!

O CPF, 
em parceria com o 
Shopping Cidade do 
Porto, apresentará, 
durante um ano, 
as seguintes três 
exposições nas lojas 
Pop-Up deste espaço 
comercial:

 
A Torre dos Clérigos e os seus Fotógrafos, 3 outubro a 2 
fevereiro de 2015
Arrábida 50, fotografias de António Alves Cerqueira, 3 
fevereiro a 2 junho de 2015  
Porto Íntimo, fotografias de Aurélio da Paz dos Reis, 3 
junho a 2 de setembro de 2015
Complementarmente, apresentar-se-á uma seleção de 
peças pertencente à Coleção de Câmaras e Equipamento 
Fotográfico do Centro Português de Fotografia.
Mais informações em http://bit.ly/1xO48md
O CPF anuncia ainda a sua participação no DocLisboa - 
Festival Internacional de Cinema, através do empréstimo 
de 14 obras para exposição, no Museu da Eletricidade, 
entre 14 de outubro de 2014 a 4 de Janeiro de 2015.
Planeie já a sua visita!
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