
MIRA FORUM
Rua de Miraflor nº 155 | Campanhã, Porto
929 145 191 - 929 113 431
Terça a sábado, das 15:00 às 19:00

FICHA TÉCNICA

Direção do MIRA FORUM
Manuela Matos Monteiro, João Lafuente

Comunicação
Patrícia Barbosa

Fotografia e Vídeo
Manuela Matos Monteiro, Patrícia Barbosa, Alexandre Teixeira, Rui Apolinário e José Vaz e Silva

C U B A ,  A N O  Z E R O ?

fotografias de Carlos Lopes Franco e Luís Câmara

3 fev - 3 mar 2018

PROGRAMA  MIRA FORUM

9 fev | 21h30
20º tertúlia de viagens

23 fev | 21h30
JAZZ no MIRA | Paulo Gomes Jazz Quartet

24 fev | 9h30-13h
Workshop de fotografia mobile
Orientação: Manuela Matos Monteiro

3 mar | 9h-18h
Workshop “O olhar fotográfico”
Orientação: Júlio de Matos



CARLOS LOPES FRANCO 

(Mafra, 1953). É fotógrafo amador, engenheiro termodinâmico e investiga-
dor em gasificação de biomassa e eficiência energética. O seu percurso pelo 
mundo da fotografia inicia-se em 1981 e após um interregno de 26 anos re-
gressa em 2007 á sua paixão pela oitava arte.
É autor de três livros editados, “nós, os outros”, 2012, “5 dias em Paris”, 2014 
e “olhar na alma”, 2016.
Conta com publicações em revistas e outros meios da especialidade de âm-
bito nacional e internacional. Premiado em vários concursos fotográficos na-
cionais. Conta com exposições individuais em diferentes locais, tais como Lis-
boa (1998, 2013 e 2014), Miranda do Douro (2001, 2015), Porto (2015), Avintes 
(2015), Espanha (2015), Figueira da Foz (2015), Universidade Jorge Tadeo Lo-
zano, em Bogotá / Colômbia (2016), entre outras, fruto do reconhecimento 
que a sua obra tem vindo a conseguir, refletindo um percurso consolidado 
assente numa forte perspetiva pessoal e na abnegada dedicação à arte de 
eternizar situações da vida real.

http://cfranco.com

LUÍS CÂMARA 

(1959, Lisboa) Inicia a sua actividade fotográfica, de forma mais regular, de-
pois dos 20 anos. A partir dos anos 90, essa actividade intensifica-se associan-
do-se ao Culto da Viagem que se tem constituído desde sempre como um dos 
temas nucleares na sua Fotografia.
Em 2007, adere à Fotografia Digital. Desde então publica regularmente em 
diversas plataformas digitais e tem privilegiado, acima de tudo, os projectos 
colectivos ligados à Fotografia, tendo integrado e coordenado os eventos e 
exposições levados a cabo pelo colectivo de Fotógrafos “Mar de Imagens” 
entre 2014 e 2015 e participado no EFI “ Encontro Fotográfico Ibérico em Ori-
huela, Espanha, em 2015. Teve a sua 1ª Exposição a título individual, “Tudo e 
Todos”, patente em 2016 no CAE da Figueira da Foz e em 2017 no iNstantes, 
em Avintes.

http://luiscamaraphotography.com 
http://camaraman59.com

Com a morte de Fidel Castro e a vontade de consolidar o caminho 
para o fim do embargo a que se sujeitou durante décadas, Cuba 
preparava-se para o Ano Zero de uma nova realidade plena de 
interrogações. Foi este o cenário de dúvida que nos foi dado a 
testemunhar e a fotografar quando aterrámos em Cuba dois dias 
depois das cinzas de Fidel terem sido depositadas em Santiago. 
Aqui, mais de 60 anos antes o périplo da Revolução se tinha ini-
ciado e um longo ciclo que tanto marcou e transformou a socie-
dade Cubana chegava agora ao seu termo. Sob a sombra de “El 
Comandante en Jefe” e da incerteza dos primeiros dias que se 
seguiram ao seu desaparecimento, a Vida ia sendo normalmente 
retomada com a rica espontaneidade que veste o quotidiano 
deste paí s único. Uma nova viagem rumo a um destino ainda 
imprevisí vel, mas fortemente desejado, seja ele qual for, iniciava-
se para um Povo tão resiliente quanto apostado em ser Feliz.

A exposição insere-se na programação do festival 
iNstantes - Festival Internacional de Fotografia de Avintes

Cuba, Ano Zero?


