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NOTA À IMPRENSA 
 

Centro de Artes de Sines recebe exposições de fotografia 
de Tiago Canhoto e Manuel Gardete 

 
O Centro de Artes de Sines inaugura, dia 29 de Novembro, às 18h30, exposições de fotografia de 
Tiago Canhoto e Manuel Gardete, patentes até 31 de Dezembro de 2008.  
 
A exposição "Refúgio", de Tiago Canhoto, mostra uma selecção das melhores imagens que o 
fotógrafo captou das paisagens do Alentejo Litoral. 
  
Tiago Canhoto nasceu em Lisboa em 1973, mas reside em Sines desde então. Para além do 
ensino da educação física, a sua grande paixão é a fotografia, em particular sobre a região. 
 
“Não me canso de olhar este mar sem fim, este azul raiado de verde e de branco e da cor que 
existe no mais fundo de mim. Trago comigo o cansaço dos dias, os fantasmas que me perseguem 
nas noites mal dormidas e a vontade inabalável de acreditar que o amanhã será melhor. Por isso 
regresso sempre! E aspiro o cheiro a sal, a terra, a urze e a rosmaninho, num casamento perfeito 
que só a costa alentejana tem para oferecer. Este é o meu refúgio... “, escreve Tiago Canhoto 
sobre os trabalhos que apresenta. 
 
A exposição "Barcos Tradicionais Portugueses: Navegações, Instantes e Devoções", de Manuel 
Gardete, é composta por um conjunto de fotografias de embarcações portuguesas. 
  
Médico de profissão, Manuel Gardete nasceu em Bissau, Guiné-Bissau, em 1954. Actualmente 
residente em Setúbal, passou alguns anos da sua vida em Sines. Nesta exposição mostra uma 
selecção de image ns realizadas sobre embarcações tradicionais portuguesas nos estuários dos 
rios Tejo, Sado, Vagueira, Ria de Aveiro, Póvoa, Açores, etc. Viajante e desde sempre amante da 
natureza e das riquezas do património, a fotografia foi a forma de registo, expressão e memória 
naturalmente por si escolhidas. As viagens, o mar e o património natural e construído têm sido 
fonte de inspiração e pesquisa.  
 
As exposições podem ser visitadas todos os dias, entre as 14h00 e as 20h00, com entrada livre.  
 
Trata-se de uma organização da Câmara Municipal de Sines. 
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Recursos adicionais na área Actualidade > Gabinete de Imprensa do site municipal, 
www.sines.pt.  
 
Para solicitar mais informações sobre as notícias da nota use o email girp@mun-sines.pt  ou o 
telefone 269 630 665 (Serviço de Informação, Divulgação e Imagem). 


