
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
 
 

 

 
 

MAIA, 18 DE NOVEMBRO DE 2009 

 

Senhor Fantasma, Vamos Falar  

SONAE, MECENAS DE SERRALVES, APOIA O SEGUNDO 
EPISÓDIO DA EXPOSIÇÃO “EMISSORES REUNIDOS” 
 
A Sonae é Mecenas Exclusivo da Exposição “Emissores Reunidos – Episódio II: Senhor 
Fantasma, Vamos Falar”, produzida por Serralves. Sob o comissariado de Ricardo Nicolau, 
Senhor Fantasma, Vamos Falar, abriu ao público no dia 13 de Novembro e prolonga-se até dia 
24 de Janeiro de 2010. Com obras concebidas especificamente para o espaço, a exposição 
volta a dar vida a um edifício que funcionou no passado como estação de rádio. 
 
Emissores Reunidos é um programa de exposições, produzido por Serralves, que reabre um edifício 
do Porto onde até há pouco tempo funcionou uma estação de rádio. O segundo episódio – Senhor 
Fantasma, Vamos Falar – reúne obras de Marcelo Cidade (São Paulo, 1979) e Renato Ferrão (Vila 
Nova de Famalicão, 1975). Os artistas reinventam os espaços do edifico que preserva marcas da 
ocupação anterior. Os materiais da antiga estação de rádio são integrados nas obras dos autores. 
 
Miguel Rangel, Director de Relações Institucionais, Marca e Comunicação da Sonae afirma: “A 
Sonae mantém-se fortemente convicta da importância em apoiar projectos culturais que revitalizem 
os espaços do Porto. A iniciativa anterior foi um sucesso e trouxe uma nova vida à baixa da cidade 
do Porto”. Reforçando: “O edifício faz parte da história da própria cidade, fazendo uma ponte entre o 
seu passado e o futuro, pelo que faz todo o sentido continuarmos presentes nesta edição”. 
 
Estima-se que a exposição Emissores Reunidos receba mais de 20.000 visitantes. 
 
Sobre a exposição “Emissores Reunidos – Episódio II: Senhor Fantasma, Vamos Falar” 
Local: Rua Cândido dos Reis, nº 74, Porto 
Horários de Funcionamento: 
- De Terça a Quinta e Domingo: das 15h às 20h 
- Sexta e Sábado: das 15h à 1h 
- Encerra à Segunda-feira. 
Entrada gratuita 


