Os trabalhos apresentados correspondem a uma
selecção dos projectos realizados pelos alunos
finalistas do Curso Profissional de Fotografia
2016-2018. Estes projectos representam, no seu
conjunto, não só a heterogeneidade da prática
fotográfica e, portanto, um entendimento plural
da disciplina do olhar, como também os possíveis
percursos individuais que se estabelecem e maturam
durante o período de aprendizagem.
As abordagens, múltiplas nos seus interesses, recorrem
a uma diversidade de possibilidades que se encerram
em vários quadrantes da produção fotográfica,
aproveitando, dentro do formato escolar, espaço para
roçar fronteiras além da condição profissionalizante.
Em alguns, encontramos olhares espelhados numa
procura de si próprios não escondendo, no entanto,
o fascínio da possibilidade de encontro com o outro.
Noutros, uma preocupação com a paisagem e o
território, tecendo comentários sobre a sua importância
nos vários planos da escala humana. Por fim, a
representação de um sistema de signos no desejo de
moda e a curiosidade científica extrapolada no prazer
das imagens.
Para os autores dos trabalhos, fecha-se um capítulo
para se abrir um outro ainda mais vasto.
Aguardam-se respostas às expectativas que desejamos
correspondidas, podendo apenas aspirar que o debate
nas salas de aula tenha produzido, ainda que por vezes
no silêncio da introspecção, uma maior vontade de
fazer da fotografia uma casa de desejos e de futuro.
Luís Aniceto, IPF, janeiro de 2019

TRAVEL DIARIES
Afonso Sereno

Uma viagem, um processo de procura e crescimento e, entretanto, três anos passaram.
Depois de percorrer parte da Europa à boleia, voltei a viajar e estudei fotografia. Ao fim
de três anos decidi compilar num livro aquilo que vivi. Na viagem em que parti, com o
objetivo de me conhecer a mim próprio. percebi que as pessoas ganharam importância pela
oportunidade que me deram de absorver experiências.
Neste livro irão encontrar os meus pensamentos, reações e atitudes traduzidos por imagens
soltas.
A sequência do livro está organizada de uma maneira lógica e intercalada com fotografias da
série on the road - um projecto fotográfico que visa documentar as estradas e aquilo que lhes
está inerente.
Espero que quando visualizadas estas imagens sensibilizem e provoquem a criação de outras
narrativas e perspectivas, frutos da imaginação de cada um. Nunca houve uma vontade
expressa de documentar tudo o que se passava, os momentos criavam-se e captavam-me a
atenção.
Ao passar por aqueles lugares os meus olhos eram fotografados e só depois é que eu clicava
no botão.

NOTA BIOGRÁFICA
Foi sem noções técnicas e pouca experiência que fotografei um projecto social na Guatemala, em 2014.
Desde então que desenvolvi a minha paixão pela fotografia num ramo mais documental em que o
objetivo principal é embelezar as memórias que guardo. Estudei, viajei e aprendi.
Ao fim de 3 anos editei um livro - Travel Diaries.
Gosto que as oportunidades do presente influenciem o meu futuro, até porque não quero cobiçar ser
algo mas conhecer melhor quem já sou.
Chamo-me Afonso Sereno, tenho 22 anos e estou feliz enquanto estiver a aprender.
www.afonsereno.com
afonsereno@gmail.com

EDITORIAL #4
Ana Rita Quinta

Quando estava no meu antigo trabalho, tinha alguns tempos mortos. Tempos esses que
usava para pesquisar tudo o que conseguisse em fotografia. Muitas das imagens que
pesquisava, eram sempre na área da fotografia de moda. Era lá que caia a minha atenção.
E lembro-me de pensar que um dia gostava de ser eu a autora de trabalhos como aqueles,
com modelos profissionais e roupas fantásticas. Foi com este pensamento, que me despedi
do meu emprego e entrei no IPF, com o intuito de me aproximar mais dessa ideia de ser eu a
fazer fotografia de moda. Posto isto, e sendo a razão que me levou a entrar no IPF, fazia todo
o sentido ser o tema do meu trabalho final de curso, fechando este ciclo da melhor maneira,
a fazer o que gosto.
O tema deste trabalho passa muito pela simplicidade, pelo ambiente “clean” e tons neutros,
que ajudam a facilitar o contraste entre luz e sombra que eu procurava. É constituído por
looks mais descontraídos, com roupas fluidas, que permitem uma maior liberdade de
movimentos. A maquilhagem e o cabelo também são muito simples, para conferir o look mais
descontraído. No fundo são características que me definem e que demonstram o género de
pessoa que sou: simples e descontraída.
O trabalho foi realizado em ambiente de estúdio, de modo a ter uma luz mais controlada em
cada foto e ajudar a conseguir o contraste que procurava, onde a modelo tivesse roupas
claras que contrastassem com o fundo mais escuro. O preto e branco serviu para acentuar
ainda mais esse contraste de luz.
Foi utilizada uma cabeça de flash com uma soft-box a aproximadamente 45º e de modo a
obter uma luz mais suave na modelo, mas ao mesmo tempo conseguir uma zona mais escura
na parte oposta da mesma.
Como referências tive alguns fotógrafos de moda como Victor Demarchelier, Greg Kadel e
Mario Sorrenti, nomeadamente os seus trabalhos a preto e branco que se aproximavam mais
do efeito final que pretendia: roupas claras em fundo escuro.
As fotografias tem como dimensões 27,3x20,3 cm de modo a manter a proporção 4x3, por
ser o formato mais aproximado ao utilizado em revistas de moda.

NOTA BIOGRÁFICA
Nascida em Lisboa a 25 de Novembro de 1989. Licenciou-se em Geologia Aplicada e do Ambiente na
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e seguiu pela mesma área durante 5 anos, a trabalhar
como Mud-Logger em Plataformas de Petróleo. Isto permitiu-lhe viajar bastante e desenvolver o gosto
pela fotografia. Despediu-se para aprender mais e ingressar no Curso Profissional de Fotografia do IPF
de Lisboa.
anaritaquintafotografia@gmail.com

DE PONTA A PONTA
Ângelo Pôla

		

“O cheiro doce do húmus, aquela delicada combinação de erva molhada,
leite morno e bosta de vaca, provoca-lhe uma inesperada sensação de bem-estar.”
Joel Neto1 In Arquipélago

De Ponta a Ponta é o resultado de um projeto idealizado ao calor de uma lareira
estremocense, planeado sob os estalidos do leitor de vinis de uma casa lisboeta e executado
na ilha de São Miguel, no Arquipélago dos Açores.
Foi em maio, num dia inesperadamente frio, que, aquecido pelas brasas de azinho, as
fotografias da viagem a São Miguel foram sendo dispostas na mesa de jantar.
“A viagem de uma vida.” – ouvia-se. Havia sido, de facto, em muitos anos, a melhor oferta
que tinham recebido.
Na minha cabeça, ecoava a certeza de que, um dia, seria eu a percorrer os caminhos
que aquelas fotografias me mostravam, sentindo tudo aquilo que me parecia ver nelas,
conhecendo aquela ilha de ponta a ponta.
Em 2017, cinco anos depois, pude planear aquela que viria a ser “a viagem de uma vida!”.
Chegado à ilha de São Miguel, era notório o contraste entre os inúmeros postais de
paisagens soalheiras e o céu nublado que serviu de cenário durante a minha jornada.
“Vão no sentido contrário ao das nuvens!” – dizia-se.
Seguindo os conselhos dos locais, os grupos de turistas partiram guiados pelos escassos
raios de sol. Eu, por outro lado, decidi explorar o caminho oposto, guiando-me pelas nuvens.
Encontrei o que procurava: vi esta ilha numa perspetiva diferente daquela que me tinham
mostrado até então.
Quis, com este projeto, apresentar a ilha de São Miguel sob a lente de um homem que, não
conhecendo os Açores, procurou captá-la como pouca gente a capta.
Neste projeto quis apresentar o que sou, a minha identidade como fotógrafo, mostrando, da
única maneira que sei, aquilo que Joel Neto soube colocar em palavras:
“(…) por muito que tenha aprendido a comover-me com o sublime, permaneci até ao fim um
homem de gostos simples (..).” (in A vida no Campo).
1

- Jornalista/escritor açoriano.

NOTA BIOGRÁFICA
Ângelo Miguel Lourenço Pôla, Estremoz, 1989.
Em 2007, forma-se como Técnico de Informática, profissão que exerceu entre 2008-2010 e
2014-2016. Em 2013, termina o curso profissional de Técnico de Tratamento de Metais e Compósitos.
Apaixonado por fotografia, em 2016 decide aventurar-se pela capital portuguesa, ingressando no Curso
Profissional de Fotografia do IPF – Instituto Português de Fotografia.
É Fotógrafo Freelancer desde 2016, tendo sido o fotógrafo oficial da Força Área Portuguesa,
nomeadamente em eventos realizados no Museu do Ar, entre 2017 e 2018.
angelomlpola@gmail.com

CICLO NATURAL
Carlos Álvares

O cenário depois de um incêndio florestal parece devastador. O homem pode sair
prejudicado, mas a natureza em si, nunca sai a perder!
Encontrar um lugar logo após um grande incêndio, onde existe um impacto forte nas
primeiras visões, mistura de emoções entre tristeza, desolação e amargura, um cheiro a
queimado muito presente, intenso e penetrante, é algo que não nos conseguimos abstrair. O
pensamento sobre um cenário que tudo indica estar destruído pelo fogo, é uma sensação de
solidão e impotência que poderia ser o princípio de um fim anunciado.
Se há fumo a reinar na atmosfera, então é sinal que foi recente. Pode-se imaginar um fogo
que esteve naquele lugar a consumir o que lhe aparecia à frente e que não teve piedade pelo
que devorava. E quem sabe, voltar ao seu auge para acabar o que não consumiu.
O aproximar, o deixar-se introduzir num meio onde está tudo destruído com marcas de fogo,
onde o cinzento das cinzas apenas contrasta com o negro carbonizado dos troncos das
árvores. Com as plantas, folhas e demais inexistentes pela sua incineração ou apenas com
alguns vestígios seus sem vida, e os animais que por ali existiam, nem vestígios deles.
Mas pode acontecer, que num dado momento a nossa percepção deixa de estar apenas
focada na destruição e apercebemo-nos que embora muitas das árvores estejam queimadas
e destruídas, muitas continuam de pé e apresentam ramos inteiros e com algumas folhas,
e podemos ter esperança que a cinza no chão poderá ser um fertilizante natural que pode
ter um papel determinante nesse local para as sementes que sobreviveram e tentam a sua
sorte neste solo que se espera rico, e assim, se muito do que existia foi destruído, então pode
haver espaço para outros. E pode-se vislumbrar uma esperança para o futuro deste cenário
que atenua o que sentimos.
E numa reflexão, sabemos que qualquer que seja a grandeza de destruição de um incêndio,
seja acidental, intencional ou natural, a natureza encontra uma maneira de se reforçar e
renovar. Para uns termina um ciclo, para outros é uma nova oportunidade, mas que é sempre
um equilíbrio sustentável.
Se esperarmos pelos momentos certos, encontramos a natureza a progredir no seu
rumo natural, sabendo que se assim não fosse e a destruição total fosse certa, mais certa
seria a do ser humano. E nesta grandeza que é a natureza, a dependência está do lado do ser
humano e o contrário é (quase) insignificante.
“Nature does not hurry, yet everything is accomplished.”, Lao Tzu

NOTA BIOGRÁFICA
Vive em Lisboa desde que nasceu no ano de 1980. Formação base em Engenharia, mas é na fotografia
que encontrou a grande paixão e segue o seu percurso profissional. Desde os tempos da juventude
que é apaixonado pela fotografia e desde muito cedo a fotografia acompanhou-o nas suas aventuras
em viagens. Mais tarde sentiu a necessidade de consolidar os seus conhecimentos técnicos e decidiu
ingressar numa formação na área da fotografia escolhendo o Curso Profissional de Fotografia pelo
Instituto Português de Fotografia de 2016 a 2018.
www.carlosalvares.net
instagram @carlos.m.alvares
info@carlosalvares.net

EDITORIAL – PRIMAVERA BOREAL
Catarina Bernardo

Primavera Boreal1 é um editorial de moda inspirado por dois grandes pintores, Alfons Mucha
e Gustav Klimt. As pinturas de ambos transmitem leveza e harmonia às figuras representadas.
É a partir delas que este projeto se desenvolve sugerindo um mundo semelhante e
fantasioso.
Além dos dois pintores, o trabalho da fotógrafa Zhang Jingna foi também muito importante e
uma referência para as fotografias apresentadas, entre outros fotógrafos como Monia Merlo
e Camilla Akrans.
O editorial realizado na Estufa Fria, ambiente sereno e fascinante, seduz o observador a
admirar cada detalhe ao longo da sequência de fotografias.
As modelos seguiram indicações para realizar movimentos naturais e fluidos, usando a roupa
para criar linhas orgânicas. A maquilhagem de tons suaves e pastel criando um look puro e
etéreo, em conjunto com o cabelo penteado de forma natural com tranças e apontamentos
de flores.
1

- Existem dois tipos de primavera a Primavera Boreal, no hemisfério norte, tem início a 20 de março e termina a 21 de junho, e a
Primavera Austral, no hemisfério sul, tem início a 23 de setembro e termina a 21 de dezembro.

NOTA BIOGRÁFICA
Catarina Bernardo nasceu em 1994 em Almada, Portugal. Estudou na Faculdade de Belas Artes
de Lisboa onde concluiu em 2016 a Licenciatura em Pintura. Após a licenciatura começa o Curso
Profissional de Fotografia no Instituto Português de Fotografia que acaba em 2018. Durante o curso
profissional, ano 2017, inicia o Mestrado em Arte Multimédia, especializado em Fotografia, na Faculdade
de Belas Artes de Lisboa.
catarina.s.bernardo@gmail.com

DESAS(SOSSEGO)
Diogo Nicolau

DESAS(SOSSEGO) surge de uma viagem que fiz em Março de 2018 a Marrocos, mais
precisamente Marraquexe, cidade vermelha. Quando comecei a pensar naquilo que seria
o meu projeto final sabia unicamente que queria fazer sobre uma viagem. Sem grandes
planificações ou conhecimentos sobre esta cidade, fui até onde o dinheiro me permitiu. Dez
dias de viagem, sem expectativas apenas com vontade para fotografar. Começo por dizer
que os primeiros dois dias de viagem revelaram-se uma verdadeira experiência para além de
sensorial de “degustação” visual.
As multidões que se formam nas ruas e praças, as motas que persistem em nos fintar, ruas
labirínticas que nem os próprios mapas sabem que elas existem, os cheiros, os sons, o calor.
Tudo isto tornou-se o verdadeiro desafio do meu trabalho.
Antes de embarcar nesta viagem apenas levei na minha bagagem mental fotógrafos tais
como Bruno Barbey ou Harry Gruyaert, que já na década de 70 começaram a fotografar a
riqueza de Marrocos e a sua profundidade cultural. Comecei a pensar também de que forma
podia fotografar esta cidade mantendo a minha visão pessoal, mas sem a descaracterizar. A
cultura marroquina é muito rica e vasta, mas como conseguiria retratar esta cidade passando
por este caos que em nada coincidia com aquilo que estava a sentir no momento?
O caos revelou-se essencial para seguir uma direção e para chegar onde cheguei com o
resultado final. Quis afastar-me da azáfama, manter-me sóbrio em relação aquilo que via.
Foi importante manter uma visão mais íntima, quase como de um estado de espírito se
tratasse. Lugares vazios, semivazios onde a presença humana passa despercebida, o jogo
de sombras que a luz cria, tornando estes sítios frios, quase inóspitos. Criar esta visão quase
de espectador perdido nestes espaços.
Marraquexe revelou-se no fim de tudo uma boa surpresa, aquilo que marca para mim um
teste às minhas capacidades, o poder de tomar as minhas próprias decisões, um crescimento
constante e um marco neste meu minúsculo percurso enquanto fotógrafo. No fim de tudo, é
sempre bom voltar a casa.

NOTA BIOGRÁFICA
Nasci a 27 de Agosto de 1992, Ilha da Madeira.
Em 2015 finalizei a Licenciatura em Relações Internacionais pela Faculdade de Economia da
Universidade de Coimbra.
No ano de 2016 ingressei no Curso Profissional de Fotografia pelo Instituto Português de Fotografia.
diogon3@hotmail.com

COLÓIDES
Filípe Malaínho

Desde sempre tive um gosto especial pela ciência, essencialmente pela sua vertente
experimental do “como acontece?”, o “porquê?” e “se eu fizer isto, o que se vai passar?”.
Todas estas questões e a curiosidade fizeram parte do meu crescimento e, mais tarde,
levaram-me a optar pela área científica. Todo este passado de estudo e experimentação,
física e química, tem tido alguma presença neste percurso fotográfico.
No século XV já se estudavam as bolhas de sabão, os cientistas tinham dois campos distintos.
O primeiro estudava os fenómenos físicos, químicos e biológicos de forma a entender
as características das bolhas, já o segundo utilizava as mesmas para resolver complexos
problemas matemáticos sobre a minimização de superfícies. Ao longo dos séculos, além
de objecto de estudo, este elemento tem sido também motivo de brincadeira de crianças
e espectáculos, que se mostram fascinantes para todas as idades. Por vezes retratado por
alguns pintores como Manet (“As bolhas de sabão” - 1867), Chardin (“Bolhas de sabão” metade do séc. XVIII), Millais (“Bolhas” - 1886) e mais recentemente fotografado por alguns
fotógrafos contemporâneos como Jason Tozer e Richard Beech
Na realização deste projecto, tomei particular interesse na vertente química e física. A parte
química está relacionada com as misturas que fiz envolvendo água, sabão (diferentes tipos)
e por vezes um ingrediente extra (açúcar, amido de milho, glicerina), cada mistura teve as
suas diferenças em quantidades como na temperatura da água utilizada. Cada variação
tinha influência, essencialmente, no tempo de vida útil das bolhas, que por sua vez afecta
a disposição das cores. Um erro comum é pensar que o sabão reforça a bolha, mas antes
pelo contrário, este reduz em aproximadamente um terço. O sabão não reforça a bolha, mas
torna-a estável e reduz a evaporação.
A iridescência das bolhas de sabão é produto da interferência das ondas de luz. As cores
observadas são resultantes da interferência de todas as reflexões. Quando a luz incide
sobre a película, parte é reflectida para o exterior, enquanto outras partes entram na película
e ressurgem após serem reflectidas várias vezes pelas superfícies. Com a actuação da
gravidade a parede da bolha perde a homogeneidade com o líquido a ser atraído para o
fundo, isto faz com que as faixas de cor se comecem a mover para cima e para baixo e,
por vezes, em espiral. Estas cores e movimentos dão um aspecto de planetas às bolhas,
parecendo-se muito com os gigantes gasosos (Júpiter, Saturno, Urano e Neptuno).

NOTA BIOGRÁFICA
Nascido em Braga a 20 de Julho de 1985. Trabalhou como Geólogo durante 4 anos após a sua formação
na Universidade do Minho em 2010. Em 2016 ingressou no curso profissional de fotografia (IPF),
área pela qual sempre teve gosto. Com um passado de estudos e trabalho ligados à ciência, tem um
interesse particular por macro fotografia.
instagram @malainho
filipemalainho@gmail.com

O PLÁSTICO NOSSO DE CADA DIA
Iuri de Almeida

A paisagem mudou… Nós mudámos a paisagem… Já nada é como foi e, nós, somos os
culpados disso. O Plástico Nosso de Cada Dia é a metáfora do desrespeito que nós, Seres
Humanos, temos para com a Natureza. Usamos plástico de forma excessiva, em tudo e
de uma forma estranhamente natural. É assim que a futura paisagem será? O Plástico vai
‘crescer’ das árvores? Dos arbustos? Vai brotar da terra e crescer vigoroso como um pinheiro?
Nesta série de fotografias incluo plástico na paisagem; é a minha forma de expressar a
ansiedade que cresce em mim, de dia para dia, ao saber que os estragos que temos vindo a
causar com plástico no nosso planeta, dificilmente serão corrigidos e reversíveis enquanto
estiver vivo.
A asfixia de me imaginar envolto deste plástico, onde respirar é praticamente impossível
levou--me a pensar na forma como este afeta a natureza. Está em tudo e em todo o lado…
Oceanos, rios, florestas, cidades… Em todo o lado! Será justo para outros seres vivos? Será
justo da nossa parte condicionar vidas e o crescimento natural do que, antes de nós, era
mesmo natural? Através das fotografias, tento envolver e estimular uma resposta emocional
no espectador, combinando uma contradição entre a atração estética inicial e a consciência
social. O plástico está integrado no nosso ambiente e não há lugar na terra que não tenha
um efeito disso. Possui um atributo que adesiva e modifica a estrutura molecular e, por isso,
existem grandes riscos para a saúde da humanidade.
Mudámos o mundo para pior… Quando tudo o que ele fez foi dar-nos vida! Nunca será
tarde para mudarmos o nosso pensamento e a forma como agimos. O uso desnecessário e
excessivo de plástico tem consequências extremamente graves no mundo em que vivemos e
é preciso mudarmos, o quanto antes, para não mudarmos mais a natureza.
Quão cedo é agora?

NOTA BIOGRÁFICA
Nasci a 23 de Setembro de 1995, Caldas da Rainha.
Formado em Audiovisuais pela Escola Secundária Rafael Bordalo Pinheiro.
Divido-me entre Caldas da Rainha e Lisboa desde 2016 - ano em que ingresso o Curso Profissional de
Fotografia pelo IPF Lisboa.
iuri.ph@gmail.com

NOBRE ARTE
Jorge Telmo Almeida

Embora o boxe tenha origens na Grécia antiga, tendo sido considerado um desporto olímpico
na 23ª Olimpíada da antiguidade, em 688 a.C., apenas em 1867 foi definido um conjunto de
regras às quais foi dado o nome de “Regras do Marquês de Queensberry” e que serviram de
base para o boxe moderno.
A ideia para este projeto surgiu porque me apercebi que não conhecia nenhum trabalho
fotográfico relacionado com o boxe a não ser fotografias isoladas de alguns combates. Esta
era também uma oportunidade para perceber qual é a realidade do boxe. Assim, sem saber
exatamente o que ia encontrar, quando entrei pela primeira vez num ginásio dedicado a
esta prática recordei-me logo da minha adolescência. O cheiro a suor era muito semelhante
ao cheiro das minhas luvas de quando jogava futebol. O espaço era pequeno, ocupado
por cerca de 10 pessoas, vários sacos de boxe, cartazes de combates passados, troféus e
fotografias de alguns dos maiores pugilistas de sempre e um ringue no fundo da sala. Estas
são características que fui encontrando noutros ginásios. Nestes locais respira-se e sente-se
o boxe.
Em Portugal as galas são organizadas de forma a que ocorram vários combates na mesma
noite e juntam atletas profissionais e amadores; esta é uma maneira de levar mais público a
assistir e é também uma forma de promover este desporto que ainda não é muito divulgado.
Durante a preparação, enquanto o treinador põe as ligaduras nas mãos do pugilista não
se fala de boxe, este é um momento de relaxamento. Depois de toda a preparação e com
alguma ansiedade, chega o momento tão esperado pelos pugilistas: a subida ao ringue. À
espera deles já está o árbitro, que se destaca pela forma como normalmente está vestido:
camisa branca, calças e laço preto. Cada assalto é composto por 3 minutos de combate e 1
minuto de descanso. Esta foi uma das primeiras regras definidas e vai-se repetindo ao longo
do combate, até que o número de assaltos acabe ou um dos pugilistas fique KO. Sangue e
suor são deixados no ringue.
Esta seleção de imagens pretende mostrar que o boxe não é feito apenas dos momentos
de luta, nem da ferocidade com que estes são disputados, onde os pugilistas colocam todo
o seu empenho, pois é com esse intuito que treinam semanas a fio. É verdade que é um
desporto violento e que exige um elevado nível de concentração e motivação para enfrentar
a luta mas onde existe também muito respeito, alguma fragilidade e delicadeza que contrasta
com a dureza do boxe.

NOTA BIOGRÁFICA
Nasci em 1985 e sou de Lisboa. Descobri a minha paixão pela fotografia há cerca de 5 anos, quando
decidi compreender o funcionamento de uma câmera fotográfica para além dos modos automáticos.
Essa pequena aprendizagem levou-me a querer aprender ainda mais sobre fotografia e sobre o
processo fotográfico, o que me levou a inscrever no Instituto Português de Fotografia em 2015.
jortalmeida@gmail.com

EFÚGIO
José Luís Batalha

“O segredo de uma velhice agradável consiste apenas na
assinatura de um honroso pacto com a solidão.”
Gabriel García Márquez em “Cem Anos de Solidão”
Actualmente, cerca de 20% da população portuguesa é idosa. Em 2080 este número será de
quase 40%. O envelhecimento é um processo presente na sociedade actual e o idoso surge
como um debate colectivo e contemporâneo. Este encontra actualmente uma sociedade
diferente daquela em que nasceu.
Segundo a Organização Mundial de Saúde, a discriminação em função da idade é um
problema generalizado, com impacto negativo na saúde física e mental dos idosos,
contribuindo para a depressão e o isolamento. No entanto, nem sempre o isolamento é
forçado nem representa um problema. Há quem prefira, com mais ou menos frequência,
refugiar-se no conforto de sua casa e das suas actividades habituais como forma de escape à
correria dos dias de hoje.
Este projecto nasce da conciliação do interesse pessoal pelas questões da terceira idade e
do interesse fotográfico pelo retrato e documentário, algo profundamente influenciado pela
obra documental de Dorothea Lange, em particular a força do seu retrato da “Mãe migrante”.
As cinco pessoas representadas neste trabalho são caras que me são familiares, são rostos
que encontro recorrentemente durante sessões de fotografia de rua. Sorrisos e conversas
intermináveis de quem tem uma vida de histórias para contar. Foi através da fotografia
de rua que despertei o gosto pela fotografia em geral, e foi também na rua que passei a
apreciar a estética do rosto enrugado e de como pode contar uma história, seja ela qual for, a
verdadeira ou a imaginária.
Onde se sente confortável este rosto, como será o seu cantinho sagrado e com que se
ocupa?
Uma observação através de planos médios enquadrando o sujeito no seu espaço e de forma
a não interferir na acção. O preto e branco remete para uma certa nostalgia de época e
concentra as atenções na composição, luz e acção.
A resolução destas questões resultou em cinco imagens, onde as dúvidas passaram
a certezas e a curiosidade foi finalmente saciada. Estavam à minha frente, totalmente
disponíveis, a deixar que um momento íntimo fosse registado pela câmera.
“Mais importante que o click do obturador é o click com as pessoas”
Alfred Eisenstaedt

NOTA BIOGRÁFICA
Nascido no Porto em Setembro de 1989, José Luís Batalha finalizou o curso profissional de Fotografia
do Instituto Português de Fotografia no ano de 2018. Profissionalmente esteve ligado ao mundo da
moda como modelo, onde fez carreira internacional durante 10 anos. Foi dessa forma que descobriu
a fotografia e emerso pela nova paixão, decidiu desistir da aventura internacional e dedicar-se
exclusivamente à fotografia, invertendo assim a sua posição habitual em relação à câmera fotográfica.
batalhajoseluis@gmail.com

CICLOS A ORIENTE
Luís Costa

É entre Xabregas e a Matinha, seguindo o percurso da linha de comboio, que exploro uma
zona que sempre me foi próxima, por ali ter vivido e estudado, testemunhando as mudanças
na paisagem. Percorri esta zona, revisitando vezes sem conta alguns locais. Muitos dos
registos fotográficos daí resultantes serviram sobretudo para reavivar a minha memória e
entender como a ferrovia, os bairros e os resquícios das indústrias se relacionavam entre si
e as transformações que estavam a acontecer. Não seria possível escolher o que fotografar,
o que enquadrar, o que seleccionar, sem a pesquisa e o trabalho de proximidade. Caminhar
entre as velhas vilas operárias, sendo olhado com curiosidade pelos mais velhos ou com
desconfiança por quem estivesse em práticas menos recomendadas no café do beco, entrar
em edifícios e armazéns abandonados pisando registos de trabalhadores que nos anos 70 e
80 davam vida àqueles espaços, caminhar no meio de matagal para descobrir o que estava
por detrás de um monte de entulho, entrar por um buraco de uma vedação e sentir o cheiro a
gás que ainda subsiste em antigos depósitos desactivados há quase 25 anos.
Ao longo destas visitas foram surgindo as fotografias candidatas ao processo de edição. É
num olhar mais distante e contemplativo sobre estas paisagens urbanas que resulta uma
edição final de sete fotografias. Geograficamente abarcam toda a área e os elementos
que a caracterizam com todas as marcas do tempo e as camadas sucessivas de diferentes
utilizações: a linha férrea como o protagonista principal do início das grandes transformações
da zona oriental no século XIX; os antigos edifícios das fábricas e a proximidade das
vilas operárias; os vestígios da indústria pesada com os seus gigantes de ferro e aço que
dominam a paisagem; arruamentos de armazéns que ficam desertos ao fim-de-semana;
os silos de armazenamento de cereais da Manutenção Militar, hoje transformada em “hub
criativo”; as hortas que surgiram como sustento de muitos dos milhares de trabalhadores das
indústrias dos anos 50 e 60 provenientes em maioria do norte do país; e, por fim, a moderna
urbanização com vista privilegiada para o Mar da Palha e que, de certa forma, simboliza o
início de uma nova revolução nesta zona.

NOTA BIOGRÁFICA
Luís Campos da Costa, Lisboa, 1976. Formado em marketing, teve o seu percurso profissional ligado
às telecomunicações durante 15 anos. Obteve as primeiras noções técnicas da fotografia num curso
de comunicação em 1994. Mas só muito mais tarde a fotografia voltou a ser um motivo de interesse
consistente, primeiro através da lomografia e depois pela fotografia de paisagem natural. Desde 2014,
é fotógrafo freelancer nas áreas arquitectura e imobiliário, tendo como interesses pessoais a fotografia
documental e de paisagem urbana. Terminou em 2018 o curso profissional do IPF em Lisboa.
luis.costa@gmail.com
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SE PERGUNTAS ONDE FUI
Marta Rodriguez

“Se me perguntas onde fui,
devo dizer : o mar
Estive sempre ali,
mesmo estando a mudar.
{…}”
Carlos Nejar

Este trabalho resulta da observação da relação entre um espaço e o universo que o rodeia.
Talvez por ter crescido perto do mar, tive sempre uma ligação muito forte com o litoral.
Desde que vim para Portugal que fiquei fascinada pela costa, pela imensidade das praias,
pela amplitude das paisagens e pela força do mar, de certa maneira diferentes daquilo a que
estava habituada. Durante o ano em que vivi em Londres, lembro-me de sonhar com estas
praias, esta memória foi em parte responsável pelo meu regresso em 2007. Existem relações
muito diversificadas com o mar. Cada pessoa procura nele um sentimento distinto, uma
actividade, lazer, calma ou até mera contemplação.
Citando a Karen Blixten “The cure for anything is saltwater : sweat, tears or the sea”.
Vários caminhos foram percorridos, algumas histórias contadas e muitos momentos passados
neste trajeto onde o ser humano se insere no espaço, interage, vive e o preenche forma
distinta.
Se perguntas onde fui?, fui para onde já vou sem pensar, observei, registei e procurei
materializar uma ínfima parte do caminho que normalmente sigo.
Deste meu percurso surge o relato fotográfico composto por doze fotografias realizadas à
beira mar, desde a Nazaré até Peniche, passando pela Ericeira, Santo Amaro de Oeiras e a
Costa de Caparica. Sem pretender representar estes lugares, estes acabam por influenciar o
resultado final, como sempre me influenciaram a mim.

NOTA BIOGRÁFICA
Nascida em Valência, Espanha. Vinda de outra área profissional, finalizou a sua licenciatura de Medicina
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A curiosidade por conhecer novos lugares e histórias de vida trouxeram-na a Portugal e posteriormente
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