
Press Release

 “Gente Que Voa”

“Gente que voa” é uma exposição de fotografia feita de instantes decisivos, sem máscaras e 
profundamente livres. Pedro Mesquita, neste seu 3º trabalho no Centro Português de Fotografia,
apresenta "gente” capaz de sonhar, e de fazer sonhar, até mesmo num dos momentos mais 
difíceis das suas, nossas, vidas.

Local: Antiga Cadeia e Tribunal da Relação do Porto, Centro Português de Fotografia, 
          Piso 2, Sala Joshua Benoliel
          
Período de apresentação ao público:

    Data de abertura: 5 de junho de 2021
    Data de termo: 8 de agosto de 2021

Fotógrafo: Pedro Mesquita

Texto/Sinopse:

“Gente que voa” é uma exposição de fotografia feita de instantes decisivos, sem máscaras e 
profundamente livres. Pedro Mesquita, neste seu 3º trabalho no Centro Português de Fotografia,
apresenta "gente” capaz de sonhar, e de fazer sonhar, até mesmo num dos momentos mais 
difíceis das suas, nossas, vidas.
São pessoas que não hesitam em saltar no escuro, porque nunca perdem a esperança. Nuns 
casos, esta “Gente que voa" apresenta humanos literalmente a voar. Noutros, estão em terra 
firme, mas enfrentam a vida com asas, em momentos irrepetíveis. São quase sempre instantes, 
frações de segundo, em que os protagonistas não têm tempo para pensar.
Mas esta exposição apresenta também os jogos do “faz de conta” ou a cumplicidade dos 
apaixonados. Em “Gente que voa” há um encontro improvável no topo da ponte 25 de Abril, em 
Lisboa. Há também os mergulhos para o Douro dos meninos da Ribeira, no Porto. A viagem 
começa na bola de sabão que transforma uma criança em astronauta e termina como se 
fossemos aves, a olhar o mundo lá de cima. E, pelo meio, há tantas formas de voar... e de ser 
livre.
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As fotos foram tiradas em Portugal, Espanha, Polónia, Alemanha e Cabo Verde, mas poderiam 
chegar de qualquer parte do mundo porque a liberdade desta “Gente que voa” não tem 
fronteiras. O desconfinamento ainda só está a começar.

Imagens e créditos:

© Pedro Mesquita

© Pedro Mesquita
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Disponiblizamos via We Transfer  4 imagens que fazem parte desta exposição (as 2 fotografias 
acima e mais duas) e o convite para visitar a mesma ( não esquecer os créditos das imagens por 
favor : © Pedro Mesquita )

Link para fazer download das imagens de divulgação da exposição :

https://we.tl/t-5TP79uQc6I

Para mais informações contactar por favor por telefone ou mail (contactos infra).

Informações Adicionais

Luísa Tavares
Comunicação, Imagem e Mecenato
e-mail: m-luisa.azevedo@cpf.dglab.gov.pt 
Tlf : 220046346 ou 220046300

Centro Português de Fotografia
Largo Amor de Perdição, 4050-008 Porto
Tlf : 220046300
Email: mail.cpf@cpf.dglab.gov.pt
Site: www.cpf.pt

Data press release:  28.05.2021
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