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América, América
fotografias de Alfredo Cunha e Rui Ochoa

A propaganda nas eleições presidenciais dos EUA 2016
Material do EPHEMERA - Arquivo de José Pacheco Pereira

9 set - 21 out 17

PROGRAMA AMÉRICA EM MIRAFLOR

9 set 
16h | Inauguração das exposições com a presença dos fotógrafos
17h30 | visita guiada de José Pacheco Pereira à exposição da EPHEMRA

22 set, 21h30 
Inauguração da exposiçāo Farm Security Administration | Encontros da Imagem 17
Bem Sahn, Dorothea Lange, Jack Delano, Russel Lee, Walker Evans
Concerto de jazz pelo Marcel Pascual Quartet

23 set, 10h-13h
Masterclasse sobre Streeet Photography por Alfredo Cunha com o IPF

29 set, 21h30
Tertúlia de viagens sobre os EUA

16-20 out 
Future Places / EPHEMERA / MIRA FORUM



On the Road

Assim, na América, quando o Sol se põe e me sento no velho molhe desmo-
ronado do rio a contemplar os céus infindáveis por cima de New Jersey e te-
nho a percepção de toda aquela terra bruta que rola num único bojo enorme 
e incrível até à Costa Oeste, e toda aquela estrada a avançar, todas as pessoas 
que sonham na sua imensidão, e sei que a esta hora, no Iwoa, as crianças 
devem estar a chorar na terra em que deixam as crianças chorar, e esta noite 
as estrelas serao visíveis, e não sabem que Deus é o Urso Pooh? A estrela ves-
pertina deve estar a curvar-se a irradiar a sua pálida claridade cintilante sobre 
a pradaria, o que acontece mesmo antes do cair da noite completa que aben-
çoa a terra, escurece todos os rios, dá a forma de concha aos cumes e envolve 
a derradeira margem, e ninguém, ninguém sabe o que vai suceder seja a quem 
for, além dos trágicos farrapos do envelhecer …”

J. Kerouac

Olhar a América

"São várias as “Américas” que aqui são visitadas, que vamos vendo através 
de paisagens, sobretudo humanas, pessoas que passam nas ruas, cidadãos 
norte-americanos, urbanos muitos deles, provavelmente alguns emigrantes, 
quem sabe luso-americanos de primeira ou segunda geração. Mas também 
turistas, a visitar a Estátua da Liberdade ou a Broadway, ou então apenas 
atarefados nos seus mais diversos afazeres.
As multidões e a solidão, muitas vezes de braço dado, são também visíveis, 
uma característica comum às grandes urbes, assim como se acompanha a 
evolução da política americana: estamos em 2016, antes das eleições presi-
denciais do mesmo ano que surpreendentemente conduziram Donald Trump 
para a Casa Branca, contra Hillary Clinton e muitas das expetativas e das pre-
visões dos órgãos de comunicação social e dos analistas internacionais. 
(...) Olhar a América do Norte, olhar os Estados Unidos e tentar compreender, 
sem preconceitos ou ideias pré-concebidas, cada uma das suas múltiplas fa-
cetas, é uma tarefa essencial para podermos conhecer esta grande nação.

É isso mesmo que podemos fazer agora com esta exposição e com este ca-
tálogo, procurar olhar com olhos de ver.

 
Vasco Rato

Presidente do CA da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD)
Extratos do catálogo da exposição

A propaganda nas eleições presidenciais dos EUA - 2016

A recente campanha eleitoral para a Presidência dos Estados Unidos da Amé-
rica, além da sua óbvia importância política mundial, pela ampla cobertura 
mediática e a profusão de imagens, símbolos e de ideias fortes que a supor-
taram, proporcionou a oportunidade ideal para o estabelecimento de uma 
colaboração entre a ESCS e o arquivo Ephemera, de José Pacheco Pereira, 
permitindo a exposição de diversos materiais de propaganda eleitoral, 
maioritariamente centrados nestas últimas eleições mas também propondo 
uma abordagem mais ampla, em termos temporais, por outras campanhas, 
propostas e candidatos.

Menos orientada para a propaganda política, no sentido da discussão das 
mensagens ou das técnicas eleitorais, e mais nos próprios materiais de su-
porte dessa propaganda, sobretudo pins e stickers, nas suas diversas varian-
tes, a exposição pretende constituir uma oportunidade de divulgação destes 
materiais.

Produção da exposição 
A Propaganda nas eleições 
presidenciais dos EUA - 2016: 

Apoio à produção da exposição 
América, América | fotografias 
de Alfredo Cunha e Rui Ochoa


