Press Release

Porto: a cidade em tempos de Covid-19
reportagem fotográfica sobre território, cidade e sociedade

Exposição e ciclo de debates
Local: Antiga Cadeia e Tribunal da Relação do Porto
Período de apresentação ao público:
Data de abertura: 7 de novembro de 2020
Data de termo: 29 de novembro de 2020
Autor: Mário Mesquita
Texto/Sinopse:
Exposição
Entre Março e Setembro de 2020 o arquitecto Mário Mesquita, investigador e Professor na Faculdade de
Arquitectura da Universidade do Porto, realizou, de uma forma sistemática, uma série de reportagens
fotográficas diárias que retratam a cidade do Porto no período da Pandemia. Este material iconográfico,
produzido em formato digital, tem vindo a ser publicado no Facebook e tem despertado o interesse de
muitos que acompanham as dinâmicas urbanas, no caso concreto, em tempos de contingência sanitária,
numa realidade de excepção desde a declaração do Estado de Emergência até à situação actual de “novo
normal”.
Este registo diarístico explora as potencialidades da representação visual de uma situação sobre a qual se
pensa haver lugar para uma reflexão crítica que o tenha como base, possibilitando, no âmbito da
extensão cultural e educativa de uma instituição (CPF) que privilegia a imagem como linguagem, discutir
a cidade e as suas representações numa perspectiva de análise do presente, mas sobretudo numa
tentativa de equação do que pode significar a adaptação da cidade a um futuro absolutamente incerto.
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No sentido de promover a reflexão sobre o impacto dos últimos seis meses na construção da imagem da
cidade, decorrerão, no contexto das actividades regulares do referido serviço educativo, em novembro
próximo, três sessões de debate que terão como contexto de retaguarda uma exposição de fotografia
realizada em suportes e meios digitais consubstanciando-se num ciclo de debates em torno das suas
temáticas mais relevantes cujo portfolio e conteúdos se pode observar na página de Facebook do seu
autor (https://www.facebook.com/mario.mesquita.39982).
Assim sendo, dar-se-á corpo a uma instalação visual com 3 projectores portáteis a exibir em looping a
selecção temática (cidade, território e sociedade) nas 3 paredes da sala da Extensão Cultural e Educativa
do CPF (situada no 1º piso à direita do elevador).
A exposição estará patente entre 7 e 29 de Novembro, no horário de funcionamento do CPF e as sessões
de debate (3) decorrerão nos dias 14, 21 e 28, entre as 15h30 e as 17h00. Na primeira sessão estará
presente a Professora Doutora Anni Gunther Nonell (FAUP), na segunda, o Professor Doutor Pedro Leão
Neto (FAUP) e na terceira o Professor Doutor Helder Casal Ribeiro (FAUP). As sessões serão transmitidas
online em plataforma zoom.
A iniciativa conta com o apoio institucional da UNICEPE.

Ciclo de debates
Programa e enquadramento das sessões:
Link para divulgação e acesso às sessões de debate (Zoom):
https://videoconf-colibri.zoom.us/j/82667032883?pwd=V0F6b3lZdHl5WDdVNXNjcUVPSzlHdz09

Dia 14, 15h30-17h:
"FOTOGRAFIA: Cidade e Território em tempos de pandemia"
com a convidada Professora Doutora Anni Gunther Nonell, Professora da FAUP e investigadora
Enquadramento:
A cidade do Porto enfrentou desde Março passado um processo de transformação muito
acelerado que, principalmente até ao final do Estado de Emergência, gerou ambientes e
atmosferas já há muito tempo não observáveis na cidade. O objectivo desta sessão é reflectir,
no âmbito da cidade e do território, a visualização e o registo dessa “nova” e “outra” cidade
que se nos revelou de uma forma tão intempestiva, possibilitando a percepção da crueza destes
tempos de “novo normal” e revelando uma cidade singular tanto nas suas componentes estéticas
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como de geração de novas atmosferas, cujo processo de captação fotográfica se encontra agora
disponível como fonte primária de informação, permitindo o debate público.
Dia 21, 15h30-17h:
"FOTOGRAFIA: Sociedade, Registo e Memória em tempos de pandemia"
com o convidado Professor Doutor Pedro Leão Neto, Professor da FAUP e investigador
Enquadramento:
O registo das transformações urbanas, provocadas por agentes internos ou externos é um meio
fundamental para perceber a sociedade, funcionando como factor decisivo na preservação da
sua memória visual. Qual o papel da fotografia neste processo? De que forma lidam as
sociedades sem registos visuais. Aplicado ao caso particular da vivência da pandemia no Porto,
espera-se que esta sessão contribua para a formulação de pensamento crítico sobre a matéria
em epígrafe.
Dia 28, 15h30-17h:
"FOTOGRAFIA: A exposição das debilidades sociais da cidade em tempos de pandemia
com o convidado Professor Doutor Helder Casal Ribeiro, Professor da FAUP e investigador
Enquadramento:
Nestes tempos de Pandemia, muito da realidade e das debilidades no campo social e urbano ficaram
mais expostas possibilitando, infelizmente perceber uma cidade que, nos dias comuns, se encontra
invisibilizada pelo quotidiano acelerado dos dias modernos. Através do registo dessa realidade e,
sobretudo da sua utilização como premissa da discussão e debate, julgamos pertinente, numa cidade
como o Porto, marcada por diferentes e diversas realidades sociais, reflectir sobre a urbanidade, factor
determinante na construção das sociedades contemporâneas, através das suas “feridas” sociais
registadas em formato fotográfico, captando instantes, situações efémeras, mas também continuidades
nos campos social e humano.

Imagens e créditos:
Disponiblizamos via We Transfer imagens : flyer de divulgação da exposição e do ciclo de
debates.
Link para fazer download das imagens:
https://we.tl/t-yuOzkAMGir
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Para mais informações contactar por favor por telefone ou mail (contactos infra).

Informações Adicionais
Luísa Tavares
Comunicação, Imagem e Mecenato
e-mail: luisa.tavares@cpf.dglab.gov.pt
Tlf : 220046346 ou 220046300
Centro Português de Fotografia
Largo Amor de Perdição, 4050-008 Porto
Tlf : 220046300
Email: mail@cpf.dglab.gov.pt
Site: www.cpf.pt
Data press release: 02.11.2020
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