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A exposição fotográfica «Artur Pastor e os Mundos do Sul» 
inaugura este sábado, 30 de março, no Palácio da Galeria, em 
Tavira, onde ficará patente até 9 de novembro. A mostra re-
sulta da colaboração entre as autarquias de Lisboa e Tavira, 
da cooperação do Arquivo Municipal de Lisboa com o Museu 
Municipal de Tavira. Artur Pastor (1922-1999) foi um dos 
grandes fotógrafos portugueses do século XX. Iniciou a sua 
atividade na fotografia em Tavira, aos 23 anos, quando pres-

tava serviço militar, captando imagens das almadravas da 
pesca do atum. Para além da qualidade e reconhecimento da 
importância nacional da sua obra, a razão desta exposição é 
reforçada e justificada por esse percurso inicial. São expostos 
os seus primeiros trabalhos, desde 1942 até 1974, produzi-
dos, com a sua Rolleiflex em negativo a preto e branco 6x6. A 
exposição será acompanhada de catálogo e de visitas orienta-
das. A curadoria é de Luís Pavão. 

Artur Pastor em Tavira
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oa O Algarve
e a Europa
O Círculo Cultural do Algar-
ve retoma as  atividades com 
a apresentação de uma confe-
rência intitulada «O Algarve e 
a Europa: perspetivas de de-
senvolvimento regional» por 
Francisco Serra, presiden-
te da Comissão de Coordena-
ção e Desenvolvimento Re-
gional (CCDR) do Algarve, na 
quinta-feira, dia 28 de março 
de 2019, às 21h30, no Museu 
Municipal de Faro. Pretende-

-se um momento de reflexão 
sobre as oportunidades e de-
safios que se colocam aos al-
garvios em tempos de incer-
teza quanto ao futuro.

Loulé acolhe
Bienal Ibérica
Já estão abertas as inscrições 
para entidades que queiram 
participar com um expositor 
na AR&PA - Bienal Ibérica de 
Património Cultural, iniciati-
va que decorrerá de 11 a 13 
de outubro, em Loulé, dedica-
da ao tema da sustentabilida-
de. Será a primeira vez que o 
evento se desloca para sul, e 
terá Marrocos como país con-
vidado. Poderão participar 
instituições públicas do Es-
tado ou fundações, entidades 
privadas, equipamentos cultu-
rais, instituições de ensino, or-

ganizações não-governamen-
tais, associações sem fins lu-
crativos ou projetos académi-
cos. Todas as que tiverem ca-
pacidade de internacionaliza-
ção dos seus produtos e/ou 
serviços serão candidatas a re-
ceber um prémio do público. 
Serão premiadas as três enti-
dades que demonstrem maior 
interatividade os visitantes. 
A edição de 2019 é um pro-
jeto da Spira – agência de re-
vitalização patrimonial e tem 
a Câmara Municipal de Loulé 
como entidade promotora.

Francisco Serra


