APEDS–Associação Portuguesa de Engenheiros para o Desenvolvimento Social

Círculo de Viagens e de Fotografia
Dando continuidade à actividade do Círculo de Viagens e Fotografia da APEDS, o
Conselho Executivo convidou o Sr. Dr. Paulo Ferreira Alves para efectuar uma
palestra destinada aos nossos Associados, parceiros e amigos.
Paulo Ferreira Alves, de 47 anos, licenciado em Informática de Gestão, viajante por
convicção e fotógrafo por devoção, tem um interessante currículo de viagens e
expedições em todos os continentes, utilizando os mais diversos meios de transporte.
Tendo já visitado dezenas de países, alguns dos quais várias vezes, o nosso
convidado é levado pela sua curiosidade e espírito de aventura a nações do mágico
Continente Africano, como Marrocos, Mauritânia ou Mali, à América Latina, por países
como Peru, Bolívia ou Brasil, à América do Norte, pelos Estados Unidos da América e
Canadá, à exótica Ásia, por países como Vietname, Camboja, China e Índia ou pela
inevitável Europa, com toda a sua diversidade.
No intuito de criar um ponto de encontro de viajantes e apetrechá-los com uma
ferramenta de apoio à preparação de viagens, com informação sintética sobre todos
os países do mundo, Paulo Ferreira Alves lidera o projecto “Rituais”, que se
materializa no sítio da internet www.rituais.com e que é local de visita e participação
obrigatórias de todos os que pretendem ir mais além do que a vista alcança.
Nas palavras do nosso convidado: “Com vontade, há por descobrir o suficiente para
qualquer tipo de ambição. Procuremos nós, no nosso país ou além fronteiras,
dispondo de alguns meses, algumas semanas ou apenas alguns poucos dias para
dedicar à nossa aventura. O importante é podermos chegar ao fim desta curta vida
com um sorriso nos lábios e a memória cheia de histórias vividas na primeira pessoa”.
Durante a sua palestra, o Dr. Paulo Ferreira Alves irá desmistificar o esforço, riscos e
custos inerentes às viagens em autonomia, com exemplos em formatos tão distintos
quanto a “Expedição em todo-o-terreno” ou “De mochila às costas”, numa
apresentação que integra a “Fotografia” de uma forma transversal e sempre presente.
Esta segunda acção do Círculo terá lugar no Auditório da Sede da Região Sul da
Ordem dos Engenheiros, na Av. António Augusto de Aguiar, no próximo dia 27 de
Novembro, com início às 19h 00m.
As inscrições são grátis e devem ser enviadas para o endereço da APEDS
(apeds@apeds.eu), indicando nome e número de pessoas que pretendem
assistir.
Estamos certos de que a descrição das experiências do nosso convidado e as
imagens que tem para nos mostrar irão ser de grande agrado para todos os
participantes e proporcionar-lhes-ão um excelente fim de tarde. Não perca!
O Conselho Executivo

