
 

 

 

FIDELIDADE CHIADO8 – ARTE CONTEMPORÂNEA inaugura exposição 

coletiva de fotografia “Shadow of a Doubt” 

 

Inaugura na sexta-feira, dia 14 de Novembro, no Espaço FIDELIDADE CHIADO8 – ARTE 

CONTEMPORÂNEA, no largo do Chiado, 8, uma exposição coletiva de fotografia “Shadow of a 

Doubt”. Trata-se de uma iniciativa conjunta entre a FIDELIDADE e a SRS Advogados que aqui 

reúnem algumas das fotografias das suas coleções, com a coordenação de José M. Rodrigues. 

 “Para cada olhar há uma fotografia. Assim podemos recomeçar tudo de novo fazendo a nossa 

propria exposição, outra vez, com os trabalhos de certos fotografos que poem em causa o 

nosso olhar e nos mostram horizontes sobre a existência” – José M. Rodrigues 

Anya Gallaccio, Catherine Bertola, João Paulo Serafim José M. Rodrigues, Nigel Shafran, Paul 

Graham, Pedro Lobo, Rachel Whiteread, Sarah Dobai, Sarah Jones, Sam Taylor-Wood, Tracey 

Emin e Trevor Applseon apresentam nesta exposição alguns dos seus trabalhos. 

Patente ao público até 31 de Dezembro, a entrada é livre de Segunda a Sexta-feira, das 12h00 

às 20h00. Encerra aos fins-de-semana e feriados. 

Em anexo encontra-se o texto de José M. Rodrigues para o catálogo da exposição. 

 

Sobre a Fidelidade  

A Fidelidade é a seguradora líder de mercado em Portugal, tanto no ramo vida como não vida, 

registando atualmente uma quota de mercado de cerca de 26%. A companhia está presente 



nos vários segmentos de negócio da atividade seguradora e beneficia da maior rede em 

Portugal, marcando presença em vários países, nomeadamente Angola e Cabo Verde. Em 2013 

o volume de prémios emitidos ascendeu a 3,5 mil milhões de euros (M€), sendo que os 

prémios da atividade em Portugal ascenderam a 2,5 M€ no ramo vida e 1,0 M€ no ramo não 

vida. 

Mais informações em www.fidelidade.pt  

 

Sobre a SRS Advogados 

A SRS Advogados é uma sociedade de advogados independente, com fortíssimo 

reconhecimento nacional e internacional, que conta com mais de 100 profissionais. 

Classificada pelos seus Clientes e pelos directórios internacionais como uma das principais 

sociedades de advogados portuguesas, conheceu uma importante expansão nos últimos anos. 

Com mais de 20 anos, tem vindo a assessorar os seus Clientes, tanto em questões nacionais 

como internacionais, beneficiando de uma equipa de Advogados de Direito Inglês, inscritos na 

The Law Society of England and Wales e de uma rede de parcerias que garante uma assessoria 

jurídica de elevadíssima qualidade nas mais variadas jurisdições. Tendo reforçado 

recentemente a rede internacional de parcerias, denominada SRS Global, os Clientes da SRS 

Advogados e de todos os escritórios parceiros envolvidos têm representação jurídica 

qualificada para as suas actividades, respectivamente, em Portugal, Angola, Macau e 

Moçambique, para além do Brasil onde a SRS Advogados conta com um desk junto de uma das 

maiores Sociedades. 

 

Para mais informações contactar: Rita Delgado | rd@cunhavaz.com | 91 456 57 60 

 

http://www.fidelidade.pt/

