
Press Release

Nelson Miranda 
EIRA
Local:  Centro Português de Fotografia/  Antiga Cadeia e Tribunal da Relação do 
Porto, 4050-008 Porto

Inauguração:  4 de março de 2023, 16:00h

Data de Termo: 30 de abril de 2023

'EIRA' é um projeto artístico e de investigação à volta da eira, observada no contexto da relação 

da humanidade com o solo, com práticas agrícolas e recursos naturais, assim como no seu papel 

enquanto local de construção do corpo coletivo.

Fotógrafo: Nelson Miranda 

Curador: Pablo Berástegui 

Texto:  “Regressar à ruralidade”/ Folha de Sala, Maria Manuela Restivo 

Sinopse:

'EIRA' é um projeto artístico e de investigação à volta da eira, observada no contexto da relação da 

humanidade com o solo, com práticas agrícolas e recursos naturais, assim como no seu papel enquanto 

local de construção do corpo coletivo.

A eira - lugar da debulha e secagem dos cereais e de trabalhos comunitários muitas vezes gratuitos e 

recíprocos - apesar de ter sido central na produção agrícola e na organização rural portuguesa durante 

grande parte do século XX, foi essencialmente omissa dos estudos académicos do passado produtivo, 

social e territorial.

A partir da eira dos seus pais, localizada no norte litoral do país, Nelson Miranda documenta e reflete 

sobre este espaço e os objetos a ele associados. Propõe um renovado sistema visual e de sentidos à volta
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deste território, da ruralidade e seus artefactos – dialogando e inquirindo com narrativas visuais e 

etnográficas do 'mundo rural' produzidas no passado.

O exposição reúne fotografias captadas pelo autor, vídeos, publicações, ilustrações e fotografias de 

arquivo, assim como testemunhos orais que recolheu de memórias de atividades e trabalhos coletivos 

realizados na eira.

Imagens e créditos:

   

© Nelson Miranda                                                               © Nelson Miranda

Link para download das imagens:
https://we.tl/t-dbLe965sNT

Informações Adicionais

Luísa Azevedo
Comunicação, Imagem e Mecenato
e-mail:m-luisa.azevedo@cpf.dglab.gov.pt 
Tlf : 00 351 220046346

Centro Português de Fotografia
Largo Amor de Perdição, 4050-008 Porto
Tlf : 00 351 220046300
Email: m  ail.cpf@cpf.dglab.gov.pt
Site: https://cpf.pt/
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