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TEXTO DE APOIO

IMAGENS DE MARROCOS NO THE ENGLISH CENTRE DA BENEDITA
EXPOSIÇÃO INAUGURA SÁBADO 13 ÀS 18.00H
A escola de línguas The English Centre da Benedita acolhe uma exposição do
fotógrafo António Catarino, natural daquela vila. Intitulada VIAGEM A MARROCOS a
mostra será constituída por 15 imagens, resultado de uma recente viagem de António
Catarino àquele país do Norte de África.
Nascido na Benedita em 1973, António Catarino é licenciado em Sociologia e trabalha
desde há muito na área da formação profissional.
Aos 28 anos adquiriu a sua primeira máquina fotográfica “a sério”, uma reflex 35 mm
da Vivitar em segunda mão. Para trás ficava a velha compacta da família, cujos
resultados eram sempre aquém do esperado e cuja avaria despoletou, em última
instância, a decisão de levar o hobby da fotografia um pouco mais a sério.
O bichinho foi crescendo. Quando, um ano depois, perdeu essa primeira reflex às
portas da Sagrada Família em Barcelona, ao regressar comprou quase imediatamente
um novo equipamento, que o acompanhou até passar para o digital em Maio de 2004.
A partir dessa altura começou também a frequentar cursos, workshops e passeios
fotográficos de autores como José Romão, António Sá e Nanã Sousa Dias, tendo
passado a partilhar as suas fotos em comunidades de fotografia na internet, tais como
os sites Olhares e 1000imagens.
Organizou também, a partir de então, algumas exposições individuais e participou em
diversas exposições colectivas.
Inaugurou em Agosto de 2008 o seu site pessoal www.amcatarino.com, no qual
introduz também a vertente de formador de fotografia.
Neste momento trabalha na produção da sua nova exposição, a ter lugar na Benedita,
resultado da viagem realizada a Marrocos de 14 a 19 de Maio de 2008.
A iniciativa que conta com o apoio da Foto Franco e o patrocínio do The English
Centre, será inaugurada sábado dia 13 de Dezembro e vai estar patente ao público até
20 do mesmo mês.

