Feira da Dieta Mediterrânica: Visita guiada à exposição “Artur Pastor e os Mundos do Sul”
No dia 07 de setembro, pelas 11h00, no Museu Municipal de Tavira – Palácio da Galeria, decorre uma visita
guiada à exposição “Artur Pastor e os Mundos do Sul” pelo fotojornalista Fernando Ricardo.
A iniciativa destina-se a adultos e jovens e não carece de inscrição.
Artur Pastor foi um dos grandes fotógrafos portugueses do seculo XX. Iniciou a sua atividade na fotografia em
Tavira, aos 23 anos, quando prestava 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, em Tavira,
é reforçada e justificada por esse percurso inicial.
Nasceu (1922-1999), em Alter do Chão, foi fotógrafo do Ministério da Agricultura e criador do Arquivo
Fotográfico desta instituição, para a qual trabalhou toda a vida. Produziu um corpo de imagens único, de grande
qualidade, vasto e completo, sobre a agricultura em Portugal nas décadas de 1940, 1950 e 1960. Fotografou
também atividades relacionadas com a pesca na costa Algarvia, Nazaré, Sesimbra e Apúlia entre 1942 e 1970.
Publicou os livros “Nazaré” em 1958 e “Algarve” em 1965, ambos com imagens e textos seus. Realizou diversas
exposições e colaborou com inúmeras revistas e publicações nacionais e estrangeiras.
Para além desta ação, no decorrer da Feira da Dieta Mediterrânica, é possível assistir, nos dias 06 (sexta-feira) e
08 (domingo), à visita “Artur Pastor. O mar, a terra e as pessoas” por Luísa Ricardo (Museu Municipal de Tavira).
Durante este período (05 a 08), a Câmara Municipal proporciona entradas gratuitas e o prolongamento do
horário do Museu Municipal:
Palácio da Galeria
10h00 – 23h00
Núcleo Islâmico
10h00 – 13h00 | 14h00 - 19h00
Acerca do fotojornalista Fernando Ricardo
Fotojornalista desde 1970. Fotógrafo chefe na agência The Associated Press, repórter fotográfico da Agence
France Press, bolseiro do Conselho da Europa em fotojornalismo, diretor de fotografia do grupo
Edipress/Impresa.
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