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A Cooperativa de Comunicação e Cultura apresenta, de 24 Março a 14 de Abril, a exposição &ldquo;à fé" de Alberto Monteiro.
A inauguração tem lugar no dia 24 de Março pelas 18:00 na CCC. &ldquo;à fé" - é um projecto fotográfico de anos,
Alberto Monteiro visitou vários locais de fé e captou o ambiente que os rodeia. Nesta exposição, apresenta-nos imagens
desde a mais profunda entrega à crença até a um aparente alheamento da mesma. Contudo, todas têm algo em comum:
são imagens que devem algo à fé.Nascido no Porto em 1960, Alberto Monteiro inicia a sua aventura fotográfica nos
anos 70. Alguns anos depois, por diversos motivos, parou a sua actividade fotográfica. Volvidos vinte anos voltou a
fotografar. Os anos de 2001 e 2002, em que fotografava todos os dias, foi a sua época mais frenética de criação.
Desenvolveu vários projectos fotográficos a médio e longo prazo, fez algumas exposições individuais e entrou em
diversas exposições colectivas.Paula Oliveira, Torres Vedras, Março 2012.
De 24 de Março a 14 de Abril
Horário : segunda a sexta 14:00/20:00 e das 22:00/02:00,
sábado das 20:00 às 03:00
por marcação das 10.00 às 12:30 ou em horário a combinar

- Alberto Monteiro, nasceu no Porto, em 1960.
Considera-se um &ldquo;fotógrafo de fim-de-semana e de
férias&rdquo;. Começou a sua actividade fotográfica nos anos 70 no núcleo de fotografia do liceu e quando tinha o
seu laboratório a preto e branco. Alguns anos depois, por diversos motivos, parou a sua actividade fotográfica. Volvidos
vinte anos, voltou a fotografar. Os anos de 2001 e 2002, em que fotografava todos os dias, foi a sua época mais
frenética de criação fotográfica e teve a oportunidade de a partilhar em vários sites de fotografia que na altura
&lsquo;descobriu&rsquo;. A fotografia tornou-se, para ele, uma paixão. &ldquo;Gente&rdquo; era e ainda é o seu tema
fotográfico preferido. Aliás, costuma dizer &ldquo;não sei fotografar paisagens&rdquo; e que o seu melhor ambiente
para fotografar é &ldquo;ter uma câmara pronta a disparar nas mãos e estar rodeado de gente disponível para ser
fotografada&rdquo;. Isto diz é o suficiente para se sentir bem a fotografar. Ao longo destes anos desenvolveu vários
projectos fotográficos a médio e longo prazo, fez algumas exposições individuais e entrou em várias exposições
colectivas em Portugal. Ilustrou alguns livros com fotografias suas.
Criou alguns livros com trabalhos seus num site
de auto-publicação (http://blurb.com). Em 2002 criou uma comunidade online de fotógrafos &ndash; amadores e
profissionais &ndash; onde cada um partilha os seus trabalhos fotográficos com total liberdade
(http://fotoalternativa.net) e em 2007,a partir do acervo fotográfico desta comunidade, lançou um blog
(http://blog.fotoalternativa.net) que passou a ser actualizado diariamente.
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