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Exposição e documentário 
“antecipam” 25 de Abril no 
Centro de Documentação
111 O Centro de Do-

cumentação 25 de Abril 
(CD25A) leva a cabo, a 
partir de um hoje, um pe-
queno ciclo de atividades 
que inclui uma exposi-
ção e a projeção de um 
fi lme inédito seguida de 
debate.

Assim, já a partir de 
hoje e até ao próximo dia 
30 de abril, estará paten-
te, no piso 3 do Colégio 
da Graça (Rua da Sofia, 
Coimbra) uma exposição 
documental, com cura-
doria da fotógrafa Susana 
Paiva. A mostra vai incor-
porar trabalhos seus as-
sociados a imagens que 
fazem parte do acervo do 
CD25A.

Em nota sobre esta ex-
posição, intitulada “Me-
mória a dois tempos”,  o 
diretor do CD25A, Rui 
Bebiano, escreve que um 
quadro comum acompa-
nha este duplo conjunto 
de fotografi as que emer-
gem do arquivo do Cen-
tro de Documentação 25 

de Abril. Uma série de im-
pressivas imagens a preto 
e branco evoca o territó-
rio humano da emigra-
ção portuguesa na região 
de Paris no princípio da 

década de 1970. A seu 
lado, o belo trabalho fo-
tográfi co de Susana Pai-
va feito sobre um “kit do 
falsifi cador”, conjunto de 
peças destinadas a criar 

identidades para quem 
delas precisava para es-
capar à guerra e à perse-
guição da polícia política 
e para o trabalho clan-
destino de resistência ao 

regime que Abril derru-
bou. Une-as a pertença a 
um mesmo tempo e a um 
mesmo mundo, quando a 
luta por obter uma vida 
melhor se cruzava com o 
dif ícil combate dos ho-
mens e das mulheres que 
preparavam um país mais 
livre. 

Debate sobre 
emigração política

Depois, no dia 21 de 
março, quinta-feira, pela 
17H00, será projetado, 
também no Colégio da 
Graça, o documentário 
“O Salto”, de Luís Go-
dinho, seguido de um 
debate sobre o tema da 
emigração política nos 
anos 60 e 70 com Miguel 
Cardina, Rui Bebiano e 
Susana Martins.

Ambas as iniciativas 
serão organizadas pelo 
Centro de documentação 
25 de Abril em colabora-
ção com o CES - Centro de 
Estudos Sociais da Uni-
versidade de Coimbra.

RMostra de fotografi as com curadoria de Susana Paiva abre hoje RDocumentário e debate agendados para dia 21

Centro de Documentação 25 de Abril localiza-se no Colégio da Graça (Rua da Sofi a, Coimbra)
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i 6 Exposição  tem curadoria de 
Susana Paiva, que associa trabalhos 
seus a imagens do acervo do CD25A. A 
mostra é também uma homenagem a 
Luís Pascoal e a José Hipólito dos San-
tos, importantes doadores do centro.

6 CD25A - Centro de Documen-
tação 25 de Abril, em colaboração 
com CES - Centro de Estudos 
Sociais, promove uma exposição 
e a projeção de um fi lme inédito 
seguida de debate.

6 Documentário “O salto”, 
de Luís Godinho, é projetado, a 21 
de março, também no Colégio da 
Graça, seguindo-se de um debate 
sobre a emigração política nos anos 
60 e 70.
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