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Fotógrafo Marcus Brandão expõe na Aliança Francesa
uol.com.br 5/Jul/2008

1 fontes

Do JC OnLine Reflexões parisienses é o nome da exposição que o fotógrafo Marcus
Brandão inaugura neste sábado, na Aliança Francesa. Pernambucano que mora em
Paris, o autor mostra uma série inédita com 30 fotos que revelam pontos turísticos
da Cidade Luz em contraste com seus arredores. É a primeira vez que Brandão
realiza uma mostra no Recife. Seus cliques se destacam pelo uso da técnica
tryptique, que reúne três elementos em uma só composição. Os trabalhos podem
ser conferidos de segunda a sexta-feira das 9h às 19h, com entrada gratuita. A
vernissage é aberta ao... [ler mais]
comentar
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Veja outros artigos seleccionados:
"Não houve qualquer violação do sistema informático" do DCIAP, garante
Procuradoria

rtp.pt 2 minutos atrás
1 fontes
Lisboa, 02 Mar (Lusa) - A Procuradoria-Geral da República garantiu hoje que "não houve
qualquer violação do sistema informático" da PGR/Departamento Central de Investigação
e Acção Penal (DCIAP), embora tenham sido "detectadas...
comente

Oito mortos, 22 bloqueados

rr.pt

rr.pt 2 minutos atrás
4 fontes
Pelo menos oito pessoas morreram e 22 estão bloqueados numa mina
do Peru devido ao deslizamento de terras. As equipas de socorro
continuam no local para tentar salvar os mineiros retidos na mina de
ouro de Winchomayo, na...
comente
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O nosso prémio Red Herring

Cientistas de palmo e meio

cienciahoje.pt

cienciahoje.pt 4 minutos atrás
A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), no âmbito do
Programa de Formação em Ensino Experimental das Ciências para
Professores do Primeiro Ciclo de Ensino Básico, primeiros e segundos
anos (PFEEC), tem vindo a...
comente
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Bloco mostra independentes e anuncia ajuste de contas

sol.sapo.pt 32 minutos atrás
Ao final da tarde, o BE apresentou a sua lista ao Parlamento Europeu. Uma sessão cheia
de independentes e com um discurso centrado em José Sócrates. O ajuste de começa já

http://www.newstin.com.pt/tag/pt/66638286
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