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25 Anos – 25 Cartazes

O Centro Português de Fotografia (CPF) tem por finalidade assegurar a conservação, valorização 
e proteção legal do património fotográfico, mediante o apoio à formulação de políticas, o 
tratamento técnico arquivístico e promoção do acesso à informação fotográfica, em benefício 
das presentes e futuras gerações como fonte de conhecimento para o desenvolvimento cultural, 
social e económico.

No dia 25 de junho de 2022 o CPF completa 25 anos de existência e para assinalar a data 
produziu uma exposição retrospetiva das exposições apresentadas ao longo destes anos, com 
cartazes representativos das mesmas.

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

    Data e hora de abertura: 25 de junho de 2022, às 15h00
    Data de termo: 31 de julho de 2022

Texto/Sinopse:

A 25 junho de 2022 o Centro Português de Fotografia completa 25 anos de existência.
Em duas décadas e meia de vida, a instituição passou por muitas alterações orgânicas, mas 
manteve sempre uma programação expositiva de referência.
Com a missão de divulgar o património arquivístico fotográfico, foi visitado por centenas de 
milhares de pessoas, tendo já ultrapassado a marca de 1 milhão de visitantes.
Assim, para assinalar o aniversário, selecionaram-se 25 cartazes das mais de 500 exposições que 
o CPF produziu.
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Pese embora o trabalho do CPF não se resuma a exposições, estas são, porventura, a sua face 
mais visível, mas resultam de inúmeras tarefas prévias que envolvem toda a equipa, muitas 
vezes desconhecidas do grande público.
A comemoração dos 25 anos de vida do CPF é de suma importância para todos, pois permite-nos 
refletir e avaliar o que se conquistou ao longo dos anos.

Imagens e créditos:

 

Disponiblizamos via We Transfer duas imagens representativas da exposição.

Link para fazer download das imagens:

https://we.tl/t-M1tMzZJ4Qr

Para mais informações contactar por favor por telefone ou mail (contactos infra).
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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:    21.06.2022
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