PALESTRA

Câmara Municipal de Vila do Conde

Portugal Subaquático

Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental de Vila do Conde
www.cmia-viladoconde.net
www.cmia-viladconde.blogspot.com
Av. Marquês Sá da Bandeira nº. 320
4480 – 916 Vila do Conde

Telefone: 252 637 002
CIIMAR

Aquários Virgínia
Horário: 2ª a 6ª das 10 às 18 horas
Marcação podem ser efectuadas através de:

17 de Janeiro às 21h - CMIA

Telefone: 252 637 002 (Eng.ª Mariana Cruz)
E-mail – cmia-viladconde@sapo.pt
Consulte o nosso site e o blog para ver as nossas
novidades.

Luís Quinta

World Wildlife Fund, World Conservation Society,
Greenpeace.

Tema a abordar na palestra
“O território marinho/subaquático”

É autor de três livros de fotografia submarina: "Instantes
de Luz no Oceano" – Maio 1998, "Além do Azul" Dezembro 2001 e "Açores, Memórias do Azul" - Março
2006.

L
Luís Quinta
Nasceu em Lisboa a 6 de Março de 1965.
Aos 14 anos iniciou os seus passeios submarinos em
Sesimbra e em 1988 fez as suas primeiras fotografias
subaquáticas. Desde então, mergulhou por todo o país,
desde as remotas Ilhas Selvagens no Arquipélago da
Madeira até à distante Ilha do Corvo nos Açores. Conhece
a costa continental de Norte a Sul e já desceu todos os
montes submarinos portugueses.
Ao longo dos 18 anos de carreira publicou cerca de um
milhar de artigos, reportagens e trabalhos fotográficos
quer na imprensa nacional e estrangeira.
Colabora com diversos Museus e Universidades, com
destaque para o Departamento de Oceanografia e Pescas
da Universidade dos Açores e o Museu Nacional de
História Natural. Tem colaborado fotograficamente com
diversas organizações ambientalistas, como por exemplo,

Fundou e dirige a revista Mundo Submerso desde
1996.Participou em inúmeros concursos de fotografia onde
obteve diversos lugares de grande destaque.
Recebeu o primeiro prémio na categoria de Reportagem
Submarina no mais prestigiado Festival Mundial de
Imagem Submarina do Mundo, em Antibes (França) em
1993.

Da apresentação constará:
•

•

•
•

Uma projecção de inúmeros seres vivos que
habitam no nosso pais, suas características,
como e onde vivem;
Abordagem da actividade de Luís Quinta como
fotógrafo de vida selvagem aplicada ao mundo
submarino, em pormenor focagem sobre algumas
imagens captadas nas águas nacionais;
"Portugal
Subaquático"
–
técnicas
e
equipamentos para este tipo de trabalho;
A biodiversidade marinha portuguesa.

Os Correios de Portugal têm usado algumas imagens de
Luís Quinta nas suas produções filatélicas.
Em Novembro de 2004 foi homenageado pelo Governo
Português pelo seu trabalho na área da fotografia
subaquática.
Tem exposto em Portugal algumas das suas fotografias
em exposições colectivas e individuais.
Tem leccionado fotografia, quer no âmbito subaquático,
quer na área de vida selvagem.
Tem integrado inúmeros júris de fotografia de vida
selvagem e subaquática.

Ao longo de cerca de 20 anos Luís Quinta mergulhou em
todo o território nacional, desde as ilhas do Corvo ou de
Santa Maria nos Açores, às ilhas das Desertas ou
Selvagens no arquipélago da Madeira. Ao longo destes
anos visitou ainda os montes submarinos dos Açores, bem
como outros "santuários de vida marinha" que acolhem
espécies raras como a foca monge do Mediterrâneo.

