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Amazônia Foto Clube
Sede: Belém-PA
E-mail: amazoniafotoclube.pa@gmail.com
Blog: http://amazoniafotoclubepa.blogspot.com/
História
Fundada em
17/10/2009
Entidad
e sem fins lucrativos, constituída para reunir fotógrafos amadores e profissionais, promovendo
a troca de experiências entre seus integrantes. Foi fundado no dia 17 de outubro de 2009, com
sede em Belém-PA.
O Amazônia Foto Clube tem múltiplas funções, entre elas: • Congregar fotógrafos
(profissionais, amadores, experts, iniciantes, etc.);
•
Promover encontros e saídas fotográficas;
•
Promover eventos de divulgação fotográfica;
•
Realizar mostras, foto varais, exposições (individuais e/ou coletivas) etc.;
•
Promover workshops, mini-cursos e cursos com renomados fotógrafos para melhoria da
qualidade fotográfica de seus associados e fotógrafos paraenses.
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Belém do Pará
Passear por Belém, cidade das mangueiras, é viajar no tempo e descobrir um Brasil
amazônico. Nas primeiras ruas da cidade, construções portuguesas dos séculos 17 e 18,
completamente restauradas e revitalizadas, abrem suas portas para a celebração de estilos
arquitetônicos como o neoclássico do italiano Antonio Landi e convidam o turista para noites de
requinte musical e gastronômico. No centro da cidade, todo o charme da Belle Époque do ciclo
da borracha é cultivado em prédios como o Theatro da Paz e o Palacete Bolonha. Quem
acompanha os passos e o traçado do povo de Belém consegue sentir a força dos Povos da
Amazônia. Fruto da mistura de raças e ritmos, o Carimbó é uma dança marcada com um pau
oco escavado que serve como tambor - uma invenção indígena, que vibra com atabaques e
quadris africanos, e encena alguns movimentos, palmas e estalares Portugueses de dedos.
Outra atração é a cultura regional, como cerâmicas marajoara e tapajônica.
Paisagens arrebatadoras, praias inexploradas e rios que lavam a alma, esse é o destino dos
corações que se aventuram pelas trilhas da Amazônia. Belém é para quem quer conhecer o
Brasil selvagem, de cultura autóctone milenar, ritmo mais calmo e sabores inesquecíveis. Com
todo o conforto para os mais exigentes.

Fonte: Site da Prefeitura Municipal de Belém (texto/imagens) http://www.belem.pa.gov.br/
new/index.php
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