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INTRODUÇÃO | Luís Afonso

Intro.
Esta revista é vossa. Sem vocês, ela não fazia qualquer sentido. Por essa
razão, criei novas formas de nela participarem, inspiradas nos dois novos
amigos que se predispuseram a participar neste número: o Ângelo, que vai
assinar uma coluna regular, tal como o Ricardo, e o João, que se deixou
tocar por um artigo do último número e resolveu participar com um artigo
seu, em jeito de resposta. Na nova secção “4 por 3” são vocês os
protagonistas. Espero pelas vossas propostas no meu email!
Este número começa com uma entrevista muito especial ao meu amigo
Jorge Almeida, um fotógrafo que pegou pela primeira vez na câmara há
pouco mais de um ano. Vamos descobrir como se consegue chegar onde
ele chegou em tão curto espaço de tempo.
Nas secções mais “filosóficas” falamos de tristeza, Arte vs Fotografia e do
invisível. Muito combustível para os vossos momentos de pausa.
Passando para o terreno, eu e o Ângelo voltamos a locais que tão bem
conhecemos – Serra da Estrela e Gerês – para os explorar de forma
criativa e sentida. É sempre bom regressamos a casa para vermos como
estão as “nossas” coisas e termos a liberdade de as interpretar à nossa
maneira. E principalmente, de os vivermos e experienciarmos.
Na secção mais técnica deixo um grito de alerta recorrente. Já fizeram
backup ao vosso arquivo hoje? Não? Então vão lá fazer que eu espero aqui.
Depois da nova secção 4:3 (em honra ao formato desta revista), onde
todos podem e devem participar a partir de agora, finalizo com mais um
livro da minha estante, desta vez o primeiro que comprei e que continua
tão atual como há 20 anos atrás.
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ENTREVISTA
Jorge Almeida

PONTO DE VISTA
Tristeza e Criatividade

PONTO DE VISTA
Comentários Soltos numa Ideia Ligada

Nesta edição, entrevisto o fotógrafo Jorge
Almeida, alguém que fotografa há pouco
mais de um ano, com uma intensidade e
paixão incríveis. A maturidade a que
chegou, em tão curto espaço de tempo, é
assinalável. Qual será o segredo?

Estará a tristeza diretamente ligada com
a criatividade? Será que podemos
combater a tristeza através da fotografia?
Ou será que podemos fazer dela nossa
aliada, no intuito de produzir as nossas
melhores obras?

O João Quintela responde à pergunta “a
Fotografia é arte?”, levantada pelo Ricardo
Salvo, no seu último artigo. Não vou
levantar o véu, mas parece que ambos
estão de acordo. Será que depende de
como se olha para esta disciplina
artística?
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GRANDE ANGULAR por Ricardo Salvo
Em Busca do Invisível

NO TERRENO
Regresso a Casa

SAÍDA DE CAMPO por Ângelo Jesus
A Experiência Acima de Tudo

Será que é a Natureza que cria obras de
arte ou é o homem, com a sua peculiar
capacidade de interpretação, que vê arte
onde ela não existe? Já Man Ray se
debatia com esta questão e o Ricardo,
neste número, lança mais combustível
para esta maravilhosa discussão.

É verdade. Voltei ao Covão d’Ametade.
Não uma, mas cinco vezes. E já estou
com saudades de regressar. Quem me
conhece, sabe que gosto de fotografar
vezes sem conta no mesmo sítio. Terei
feito coisas novas, repetido as mesmas
coisas ou simplesmente desfrutado?

No primeiro artigo da sua nova coluna, o
Ângelo conta-nos como estar na paisagem
é muito mais importante do que
fotografar a paisagem. Para que a possa
retratar, tem primeiro de a viver e é um
pouco dessa vivência que nos traz neste
número.
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POR DETRÁS DA IMAGEM
Diálogos à Beira Mar, Praia da Ursa (2014)

4 POR 3
Carlos, Helena & Sónia

TÉCNICA
3-2-1 Cópia! Segurar o que é importante.

Por vezes, as ideias surgem no terreno,
em resultado das imagens que estamos a
fazer, dos fragmentos que vemos quando
analisamos os nossos resultados. Foi este
o caso, numa saída à sempre imponente
praia da Ursa.

Nesta nova secção vocês são os
protagonistas. São quatro imagens, de
três fotógrafos. Mas não são imagens
aleatórias. São imagens com algo que as
une e que se espelha no texto que cada
um escreve para as acompanhar.

O nosso arquivo de fotografias é um dos
bens mais importantes que temos em
casa. Deve ser protegido, asseguradas as
suas cópias, guardado em vários locais.
Neste artigo explico o que significa a
abordagem 3-2-1 e porque é tão
importante preocupar-nos com isso.
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DA MINHA ESTANTE
Joe Cornish, First Light

BLOCO DE NOTAS
Luís Afonso

Em 2002, o fotógrafo inglês Joe Cornish
lançou o seu primeiro livro, na exata
altura que eu estava a começar a
fotografar paisagem e ele levava já
dezenas de ano de prática. Foi o primeiro
livro da minha biblioteca.

Toma nota do que me vai manter ocupado
nos próximos tempos e das diferentes
oportunidades que iremos ter para
fotografar ou aprendermos juntos.
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Jorge Almeida.
Entrevista.
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Jorge Almeida.
Nunca tinha pegado numa câmara com “c” maiúsculo antes de outubro de 2020. Desde então, nunca mais parou de sair para o
terreno e de viver a vida como um fotógrafo, o que, nas suas palavras, significa ter a capacidade de registar os sentimentos que os
seus olhos vêem. Nesta conversa vamos descobrir o caminho de alguém que dia após dia “pula e avança”.
Entrevista por Luís Afonso. Fotografias de Jorge Almeida.

Pegaste numa câmara, pela primeira vez,
em outubro de 2020. Queres contar-nos
como tudo começou?
Começou de maneira muito curiosa, rápida
e simples. Foi através do João Godinho, que
conheço e de quem sou amigo há várias décadas. Sabia da paixão dele pela fotografia.
Ele falava-me muito das viagens que fazia
para fotografar, o que, de certa maneira,
me fascinava. Sempre tive a convicção que
a fotografia haveria de ocupar o meu
tempo, quando a minha vida permitisse ter
esse tempo. Recordo-me que foi numa
quarta-feira. Fui almoçar com o João e fiquei a saber que iria, na semana seguinte,
para os Picos da Europa. Disse-lhe que
também queria ir, não para fotografar, mas
para carregar as mochilas e ver como se fotografava. De imediato (o João), telefonoute para saber se ainda havia vagas. Felizmente havia uma. Como nunca tinha pega-

do numa câmara, tu recomendaste que fizesse o curso de iniciação à fotografia que
iria ocorrer, nesse fim de semana, com o
Nuno Luís. Com ele aprendi o triângulo da
exposição, enquanto lia o manual de instruções da Fujifilm XH-1 que o João Godinho
me cedeu. Equipado com duas objetivas
que adquiri na Colorfoto, uma 16-55mm e
uma 50-140mm, lá fui eu, na quarta-feira
seguinte, dia 21 de outubro de 2020, de
mochila às costas, para os Picos da Europa.
Antes disso qual era a tua relação com a
fotografia? O que te fez abraçar esta disciplina com tanta paixão?
Era uma relação típica de turista, que nas
suas viagens anda com a máquina compacta, a disparar para tudo o que vê, para mais
tarde recordar. Tal como carregava uma
máquina de vídeo com a mesma finalidade.
Quando apareceram os telemóveis com câ-

mara, passei a registar tudo que achava interessante, também para mais tarde recordar. Ainda hoje tenho mais de quinze mil fotografias no telemóvel.
Quando comecei a disparar com a Fujifilm
XH-1, tendo que cuidar de regular o ISO, a
abertura, o tempo de exposição e, ao
mesmo tempo, preocupar-me com a composição, senti que o que estava a fazer não
tinha nada a ver com o que fazia com a câmara compacta ou a do telemóvel. Era aquilo que eu queria fazer. Sei que se faz boa fotografia com o telemóvel, conheço quem o
faz com mestria, mas para mim, o telemóvel espelha a realidade e uma câmara fotográfica eleva a realidade, tornando-a mais
real ou mais irreal, consoante a nossa vontade.
Por falar em vontade, um dos lamentos
mais frequentes dos fotógrafos que conhePERSPETIVA #003
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ço, que não têm a fotografia como profissão, é a falta de tempo para fotografar.
Quando não é o tempo, é a companhia. Tu
fotografas quase todos os dias. Onde vais
buscar essa vontade e o que podes partilhar com estas pessoas que as pode ajudar
a sair de casa?
Penso sempre que vou fazer uma fotografia
que gosto. De certa forma, é parecido com
os exploradores que partem em busca de
um tesouro. E o que é certo, é que, geralmente, eu encontro sempre o meu tesouro.
A satisfação que sinto, quando termino a
edição de uma imagem que gostei de fazer,
compensa todos os obstáculos que poderão
existir para ir fotografar.
Por certo que a tua constância em sair
para o terreno é fundamental para alimentares a tua evolução como fotógrafo. Isso
constitui a prova daquilo que muitos de
nós, formadores, afirmamos, é verdade. A
prática faz a perfeição. Concordas com
isso?
Sim, a prática contribui muito para a perfeição. Principalmente quando encarada da
forma como aprendi nos workshops da Primeira Luz, na perspetiva da correção do
erro, de nunca ter medo de errar, de saber
entender esse erro e saber corrigi-lo. Mas
atenção, este saber exige conhecimentos
técnicos do equipamento e teóricos da
composição que não podemos descurar.
São muito importantes para a contínua melhoria que qualquer fotógrafo deve exigir a
si próprio.
Esse aspeto da melhoria contínua é funda-

mental e a tua evolução como fotógrafo é
verdadeiramente notável. Quais pensas
que foram os fatores que mais contribuíram para essa evolução?
Discordo do adjetivo notável, embora sinta
que a evolução excedeu as minhas expectativas. Principalmente por ter sido num período de tempo muito curto, talvez devido a
razões circunstanciais relacionadas com a
pandemia. Esta situação permitiu-me ter
mais tempo disponível para fazer o que,
desde outubro de 2020, mais gosto de fazer: fotografar. Creio não ter havido nenhum
dia em que eu não o fizesse. Saía todos os
dias, mesmo nos de confinamento mais
apertado, tendo chegado a ser parado duas
vezes por brigadas da polícia. Só tinha pena
das praias terem as estradas vedadas. Para
além deste factor circunstancial, o que
mais contribuiu para melhorar o meu conhecimento sobre fotografia foi, sem dúvida, o estreito relacionamento que, desde o
início, mantive com fotógrafos conhecedores desta arte. É enternecedora a partilha
de conhecimentos neste meio. As recomendações e os ensinamentos que permanentemente me proporcionam são o que mais
contribui para a fotografia que faço, para
além dos livros que leio, das inúmeras fotografias que gosto de ver e, principalmente,
dos workshops que frequento, de onde destaco os da Primeira Luz.
Passado pouco mais de um ano a fotografar, como olhas para a tua relação com a
fotografia? O que é que ela significa para
ti?
A fotografia é a forma mais agradável que

Sajambre, Picos da Europa. 2020

Pág. seguinte:
Praia do Magoito, Sintra. 2021
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tenho para preencher o meu tempo. E não
falo de tempo disponível, falo mesmo de
todo o tempo. Quem me conhece assegura
certamente que eu não perderia um jogo do
Benfica por nada deste mundo. Pois enganam-se! Já ocupei o meu tempo a fazer fotografia, enquanto o meu Benfica jogava.
No teu percurso, por certo tiveste vários
pontos de viragem, várias epifanias, que te
fizeram dar um pulo e avançar. Queres-nos
falar sobre eles?
Sim, tive um que, parecendo insignificante,

mudou muito a minha postura, tendo contribuído para alterar – e creio, para melhorar – a fotografia que faço. Um dia, daqueles imediatamente a seguir ao confinamento rigoroso, fui sair com o Fernando Gonçalves, para fotografar na zona Oeste. Num determinado momento, calhou estarmos
perto um do outro, a fazer uma fotografia
na mesma direção. O Fernando disparou
primeiro e, ainda estava eu com o dedo a
pressionar o botão do obturador, ouvi um
desabafo: “nem sei porque fiz esta fotografia!”. Soltei uma profunda e genuína gargalhada, simplesmente porque eu também

não sabia porque ia fazer aquela fotografia.
Já não a fiz e no caminho para o carro conversámos sobre aquela reação, concluindo
que a fotografia tem que ser pensada antes
de ser executada. Ora eu, que até aí, fazia
fotografia em quantidade, por empreitada
ou disparando contra tudo o que mexia
(como eu costumava dizer), passei a trazer
para casa menos fotografias no cartão porque, para além de olhar, passei a ocupar
mais tempo a pensar.
Aproveitemos esta deixa para falar um
pouco sobre o teu processo criativo. Quando sais de casa, o que procuras? Como
surgem as tuas fotografias?
Depende do tipo de jornada fotográfica. Se
for em ambiente de passeio fotográfico, organizado por fotógrafos experientes, confio
em absoluto no líder. Tento saber previamente que equipamento levar, no que respeita a objetivas, ouço o briefing inicial e é
a partir desse momento que passo para
outra dimensão, para a dimensão da fotografia. Procuro sempre trazer para casa
uma imagem que se distinga do que se depara, de forma mais óbvia, perante o olhar
comum. Se sair sozinho, ou com amigos,
para fotografar, gosto de pensar previamente no que vou fazer. Se não conheço o local,
o processo é semelhante ao anterior; se já
conheço, normalmente já sei onde vou colocar o tripé e o que vou fazer. Isto porque já
lá estive antes e não gostei do que fiz e
quero melhorar. Ou simplesmente porque,
na minha cabeça, surgiu essa ideia de fotografia.
Depois de captares as tuas imagens, como
PERSPETIVA #003
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segue o processo?
O processo segue com muita ansiedade.
Não sei bem se a ansiedade é um defeito
ou virtude, talvez seja mais defeito. Mas em
tudo na minha vida sou muito ansioso.
Também o sou na fotografia. Depois de captar as imagens, quero chegar a casa e imediatamente passar as fotografias para o
disco e para a biblioteca do Lightroom, escolher as que mais me agradam e começar
a editar o quanto antes. A edição é um processo em que a ansiedade é inimiga. Tenho
vindo a tentar controlar-me, mas é difícil,
pelo que a edição ainda sinto ser um dos
meus handicaps. Sinto que tenho de melhorar, mas sei que é um processo de aprendizagem que terá de seguir o seu caminho, o
meu caminho. Mas assim que edito a imagem que gosto, coloco no Instagram, por
enquanto também no Facebook (certamente
por pouco mais tempo) e agora também no
meu website, que me tem vindo a dar muito
prazer de construir, provavelmente para somente eu e uns poucos amigos mais chegados verem.
Para além de alimentares a tua criatividade, com as constantes saídas ao terreno,
que mais meios utilizas para complementar essas saídas? Palpita-me que és daqueles que vê muita fotografia.
Ver fotografia, para além de um enorme
prazer, é um meio essencial de aprendizagem e evolução do processo criativo de
cada um. Sei que é a observação das fotografias feitas por outros fotógrafos, em locais onde estive igualmente a fotografar,
que afinam a minha mente fotográfica. Eu

vejo efetivamente muita fotografia, mesmo
aquela sobre temas que não fotografo porque não sei fazer, como por exemplo retrato, mas sei que um dia farei, bem ou mal,
mas farei.
Para além de ver muita fotografia, recorro
aos meios de divulgação que hoje estão ao
nosso dispor. Vejo muitos tutoriais no youtube, adoro assistir a tertúlias sobre fotografia, leio muitos livros técnicos e começo
agora a interessar-me sobre a essência da
fotografia, o seu papel cultural e social.
Qual é teu método de análise da fotografia
dos outros? O que retiras dessa análise
para a tua própria fotografia.
Isso aprendi num workshop contigo. Foi
muito importante esse workshop sobre
composição, pois aprendi uma coisa muito
simples, mas de difícil abordagem. Aprendi
os fundamentos ou a razão porque se gosta
ou não gosta de uma imagem, ganhei consciência do que gostava e porque gostava e
isso é muito positivo na nossa formação.
Consequentemente, reflete-se no momento
em que colocamos o nosso olho na ocular
da câmara e na forma como a nossa mente
reage e trabalha o que vê. Assim, avaliar as
fotografias de outros fotógrafos, depois de
as analisarmos e interpretarmos, contribui
de forma indelével para a abordagem que
fazemos. É por essa razão que sinto que a
minha fotografia bebe muita influência de
alguns fotógrafos que aprecio.
Conta-nos a história de uma das tuas fotografias mais especiais.

Embora eu não aprecie muito fazer fotografia de paisagem demasiado aberta, gosto
daquelas fotografias de cumes de serras intermináveis com a perspectiva atmosférica
dada pela neblina matinal ou de fim de
tarde. Assim que tive oportunidade, fui
fazer uma dessas fotografias num local na
aldeia dos meus pais, onde o meu avô me
levava a ver aquele horizonte longínquo e
sempre me dizia: “olha, Jorge, como o
mundo é grande”. Sempre que tenho oportunidade, faço esse tipo de fotografia e a
todas elas dou o nome de “como o mundo é
grande”.
Que história tão bonita. É pena que os avós
agora tenham tanta dificuldade em tirar os
olhos dos netos do telemóvel para os por
no mundo grande… Mas isso leva-me a
perguntar-te, achas que já tens uma distância focal ou uma objetiva preferida? Se
sim, qual ou quais e porquê?
Não, não tenho. Simplesmente porque, na
fotografia, a oportunidade é que determina
a objetiva. E as oportunidades que mais se
me deparam exigem distancias focais mais
pequenas, pelo que a 16-55mm, em APS-C,
e a 30-70mm, em médio formato, são as
objectivas que mais tenho utilizado. Como
em tudo na vida, habituei-me a gostar do
que tenho, neste caso de utilizar; gosto destas distâncias mas, sem dúvida alguma,
prefiro fotografar com teleobjetivas e, quanto maior a distancia, mais confortável me
sinto. A razão é só uma, estou mais tempo
colado à ocular da câmara quando estou
com a 400 mm e, se possível, com o conversor 1.4x, o que me permite atingir o estado de mais baixa energia do meu cérebro.
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É quando me sinto melhor. Os pensamentos
congelam, não sei se decorrem segundos,
se minutos, dias ou séculos. Depois, o som
do disparo é o inicio de um novo ciclo, de
outra fotografia. É quando me sinto melhor.
Não há nada que se compare.
E qual é a peça de equipamento, sem falarmos da câmara e nas objetivas, sem a
qual não consegues fotografar?

Praia da Estrela, Óbidos. 2021

Creio que é o pano de microfibra. Se não
considerares como peça de equipamento, é,
com certeza, o filtro polarizador. Como
gosto muito de fotografia costeira, utilizo-o
com frequência.
Na tua opinião, o que faz uma boa fotografia?
A tridimensionalidade. Todo o fotógrafo procura uma composição que empreste tridimensionalidade ao plano bidimensional da
imagem, captada pelo sensor e depois visualizada no monitor ou impressa no papel.
Todas as técnicas, regras e teorias sobre
composição, destinam-se a “enganar” o
nosso cérebro, de modo a que aos planos
da largura e altura se adicione também o
plano da profundidade. Portanto, para mim,
o que faz uma boa fotografia é a sua tridimensionalidade. Seja um retrato, seja uma
fotografia de paisagem, íntima ou aberta,
quanto mais tridimensionalidade transmitir,
melhor qualidade tem. A seguir à tridimensionalidade vem o conceito artístico mas,
se me permites, não tenho consistência
para o abordar. Contudo creio que nenhuma
expressão fotográfica terá sucesso artístico
se não cuidar da sua tridimensionalidade.

Como vez a tua fotografia daqui a 2 anos?
Gostava, cada vez mais, de utilizar o sensor
da câmara como meio de retenção de uma
realidade não evidente, seja reter pormenores particulares numa paisagem que passem despercebidos, seja distorcer a realidade, recorrendo às técnicas disponíveis. Até
lá, tenho muito que aprender, muito que
praticar, muito que me divertir com a fotografia que faço e não sei se dois anos vão
ser suficientes.
Qual foi o ensinamento mais importante
que recebeste e que gostavas de passar a
quem, como tu, fotografa há relativamente
pouco tempo?
Os ensinamentos técnicos e artísticos,
desde como segurar a câmara, até executar
múltiplas exposições, passando por técnicas de sub ou sobre-exposição, foram muito
importantes e marcantes. Mas o mais fundamental, tendo alterado a minha maneira
de estar, foi terem-me ensinado a ser fotógrafo. Passei a ver a realidade com outro
olhar, o olhar de fotógrafo. Passei a sentir a
realidade por detrás da ocular de uma câmara, o que permite uma coisa muito simples e única: sentir o que vemos e registar o
que sentimos. Por essa razão, o que eu gostava de passar a quem, como eu, se inicia
na fotografia, é simplesmente que um fotógrafo se distingue dos demais mortais porque tem a capacidade de registar no sensor
de uma câmara o que sente perante a realidade que está diante dos seus olhos.
Para saber mais sobre o Jorge Almeida, aceda ao
site ou ao seu instagram.
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Jorge Almeida.
Portefólio.
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PONTOS DE VISTA | Tristeza e Criatividade

Tristeza e Criatividade.
“Se leio um livro e ele torna o meu corpo tão frio que fogo nenhum o pode aquecer, sei que isso é poesia”. ~ Emily Dickinson
Texto e fotografias por Luís Afonso.

O dicionário português define a palavra melancolia como tristeza profunda e duradoura. Para alguém que sempre olhou para ela
com um certo romantismo, isto é uma revelação deveras surpreendente e, de certa
forma, perturbadora.
Nos anos 80, no início da minha adolescência, quando comecei a consumir música de
forma regular e consciente, ouvia em repetição um senhor chamado Morrissey, para
muitos a personificação da tristeza mais
profunda, e cantava de peito aberto “Take
me out tonight / Take me anywhere, I don't
care”, mesmo sem saber, ao certo, o que
tudo isto queria dizer. Tinha 14 anos, nunca
tinha tido uma namorada, andava mais
vezes a correr atrás da bola do que das raparigas e desgostos de amor (ou de qualquer outra fonte) eram sentimentos ausentes do lago das minhas memórias. Ainda
assim, olhando para trás, todas as bandas
que gostava de ouvir cultivavam, de alguma
forma, emoções que nunca tinha experi-

mentado e para as quais olhava com muita
inocência. O culto da melancolia estava lá,
ainda que não associado a uma tristeza
profunda e duradoura. Sabia lá o que isso
era!
Aos 14 anos, a maior parte de nós, que tem
a sorte de viver numa família saudável, é
feliz. Mas há qualquer coisa nesse início de
adolescência que nos diz que vai ser complicado viver-se radiante para sempre, em
todos os segundos da nossa vida. É certo
que ouvimos todos à nossa volta dizer que
deverá ser esse o objetivo supremo, mas,
no nosso íntimo, sabemos que isso vai ser
uma missão impossível. Hoje, passadas
mais de três décadas, posso afirmar que
não faz sentido algum querer estar-se feliz
todos os segundos da nossa vida.
Não me interpretem mal, é óbvio que é bom
estar-se (ser-se) feliz de quando em vez,
mas se fosse assim tão importante, a maioria das pessoas investia tempo nisso de

forma mais séria. O que vejo à minha volta
é exatamente o oposto. Preferimos gastar o
nosso tempo a cultivar milhentas maneiras
de estarmos infelizes e muito poucas para
sermos realmente alegres, mesmo que, frequentemente, isso seja a opção mais simples.
A maior parte das vezes, temos uma razão
perfeitamente válida para nos sentirmos
tristes. Pensem um pouco, enquanto espero, e certamente arranjaram duas ou três…
Mas também é verdade que, noutras tantas,
nós estamos desgostosos porque – consciente ou inconscientemente – queremos
estar.
Há quem explique esta necessidade de variedade emocional como um escape à monotonia, mesmo que se tenha a noção que
quem vive numa rotina de todos os dias
seja, normalmente, feliz. Mas, como diz a
canção, mesmo quem habita num marasmo
bem-aventurado, anseia sempre, ainda que
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em segredo, que um dia lhe venham “tirar
os livros da ordem certa, deixar a janela do
quarto aberta”. Ou seja, há sempre, dentro
de nós, a noção, mais ou menos clara, que
a felicidade é uma emoção menos profunda
do que a tristeza.
No mundo da arte, a ideia de que a inquietação é um sentimento intensificador de criatividade, não será novidade para ninguém.
Basta olhar para as vidas de Van Gogh, Virginia Woolf ou Mark Rothko para perceber
isso. O mais difícil é provar cientificamente
esta relação que pretende mostrar que a
alegria pode realmente ser bonita, mas que
a tristeza consegue ir buscar beleza a locais
que a felicidade nunca poderá visitar.
Em 2017, Karol J. Borowiecki, professor de
economia na Universidade do Sul da Dinamarca, apresentou um estudo baseado na
relação entre o estado emocional de três
dos mais importantes compositores da história da música ocidental e o seu processo
criativo. Nesse estudo, Karol analisou cerca
de 1400 cartas enviadas por Mozart, Beethoven e Liszt, procurando nelas palavras
indicativas do seu estado emocional. Depois
relacionou esta informação com as composições que cada um realizou num determinado período, dando especial relevância às
obras mais importantes e transformadoras.
O que descobriu parece, claramente, sustentar a ideia, geralmente aceite, que melancolia e criatividade andam muitas vezes
de mão dada. A tristeza está mesmo ligada
a períodos de maior transcendência artística.
Nesse estudo, as notas biográficas de cada

compositor estão centradas nos seus índices de bem-estar, sublinhando os períodos
de maior tristeza. Mozart não teve vida fácil
nos seus 35 anos, tendo sofrido com a
morte de várias pessoas que lhe eram
próximas (mãe e pai), com o facto de ter
sido impedido de casar com a mulher que
amava ou com uma relação difícil com o
seu empregador, o Arcebispo de Salzburgo.
Liszt, obrigado a sustentar a família ainda
jovem, após a morte do seu pai, também
não teve vida fácil, tendo que suportar a
morte dos seus filhos antes da sua e, tal
como Mozart, ter sido igualmente impedido
de viver uma vida ao lado da mulher que
amava. Beethoven, que viveu com dificuldades financeiras a maior parte da sua vida
adulta, descobriu, aos 30 anos, que estava
a ficar surdo.
Ainda assim, ninguém dúvida da intensa
criatividade por detrás destes três génios
da música ocidental. Génios na produção
artística, mas mundanos na forma como
respondiam aos eventos negativos da sua
vida. Tal como seria em nós, a sua tristeza
era real e totalmente percetível. Quem de
nós não ficaria triste sem dinheiro, sem
saúde, sem amor ou quando um ente querido nos diz adeus para sempre. Estes génios
são apenas humanos no que às suas emoções diz respeito.

Rio Tinto, Huelva. 2019

Mas o estudo do Professor Borowiecki não
só mostra a humanidade emocional destes
artistas, como evidencia uma coisa muito
interessante: não só as emoções mais negativas estão relacionadas com a criatividade,
como as potenciam, mostrando uma relação de causa-efeito entre ambas. Usando
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modelos matemáticos para tratar esta informação, percebeu-se que um aumento de
9,3% em emoções negativas resultou num
aumento de 6,3% de composições realizadas no ano seguinte. E para gerar uma obra
relevante nesse ano, o compositor precisou
de um aumento de cerca de 37% na sua
tristeza.
E na fotografia, como será? Será que a tristeza nos incita a produzirmos melhores
imagens? Ou, pelo menos, mais significantes? Será que o nosso estado de espírito influencia as fotografias que fazemos, para

onde olhamos, que sujeitos escolhemos?
Tara Wray, fotógrafa e videógrafa norteamericana, acha que sim. É a fundadora do
Too Tired Project, uma organização artística,
sem fins lucrativos, que promove a defesa
da saúde mental através da fotografia.
Entre 2011 e 2018, a artista usou ela própria a fotografia como a janela que lhe permitia ver para além de uma profunda depressão. Ter uma câmara funciona como
"uma espécie de proteção, um buffer que
me dá uma razão para estar nalgum lugar",
partilhou em finais de 2018 numa entrevis-

ta. "Ajuda-me mover através de um determinado ambiente com um propósito quando,
de outra forma, me poderia sentir deslocada.”
Exemplos como o de Tara existem às dezenas. Tal como médicos e investigadores que
usam a fotografia, em especial de natureza,
para oferecer uma outra perspetiva aos
seus doentes.
Mas e nós? Os que estamos tristes apenas
hoje. Será que a nossa fotografia será diferente quando sairmos para o terreno? Poderá ser o escape que precisamos para darmos a volta por cima? Eu acho que sim.

Paúl do Boquilobo, Azinhaga. 2018
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Comentários Soltos
numa Ideia Ligada.
Sobre um artigo de Ricardo Salvo
“Tenho uma impressão tão forte de que uma obra é algo que, saído de nós próprios, vale mais do que nós, que considero muito natural
debater-me por ela, como um pai por um filho. Mas é preciso que esta ideia não me leve a falar assim com os outros de uma coisa que,
infelizmente, só me diz respeito a mim” ~ Marcel Proust
Texto e fotografia por João Quintela.

No último número desta revista, Ricardo
Salvo escreve um interessante e necessário
artigo “Arte Barata” onde, entre outras
questões, coloca a velha questão do “milhão de euros”: a Fotografia é arte?
Começo pelo fim e respondo desde já: claro
que a Fotografia pode ser arte.
Mais à frente no seu texto, Ricardo Salvo explica-nos, bem, que, no último século e
meio, essa pergunta nunca foi respondida
objetivamente, apesar de o próprio admitir
– como eu faço – que a Fotografia pode ser
arte! Parece um contra-senso, mas não é,
pois, o problema reside, sempre residiu, na

ainda mais valiosa questão: O que é a Arte?
Na verdade, não há uma resposta fechada e
totalmente aceite para esta questão, além
do facto de a resposta à pergunta variar de
tempos a tempos; não gostas da definição
hoje, espera uma ou duas décadas e ela irá
mudar.
Está fora do âmbito deste artigo uma tentativa de definir o que é arte – e com certeza,
fora da minha capacidade – mas, e simplificando muitíssimo, para termos um “termo
comum” de comparação, podemos dizer
que arte é algo criado, propositado, que
está enquadrado (tem limites físicos), subjetivo, sensível (do conhecimento sensível,

dos sentidos), que transcende o objecto e
que nos transcende, algo que não existe
senão na obra. Podemos também tentar
dizer que é algo que apresenta formas dominantes ou familiaridades com outras
obras de arte. E porque não dar a palavra
aos artistas? “O propósito da Arte é tirar a
poeira da vida diária de nossas almas”,
lembra Picasso.
O que diríamos? Ambíguo e dúbio, certo?
Mas infelizmente, é assim que estamos no
que diz respeito a uma definição de arte.
Até a meados do séc. XIX seria muito mais
fácil responder a essa questão, mas a “contemporaneidade” veio baralhar tudo isso.
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Aconselho um pequeno livro do filósofo inglês Nigel Warburton “The Art Question”
(2003) / “O que é a Arte” (Bizâncio) que
percorre varias teorias da arte e respetiva
história.
Chegamos então à conclusão que não é
nem a forma nem o conteúdo, muito menos
o método que define o que é ou não é arte;
uma pintura, tal como uma música ou uma
fotografia, podem, ou não, ser arte. Na verdade, ou melhor, na minha verdade, há
mais arte num quadro de Cézanne, do que
na maioria da música escrita nos últimos
seis séculos. Há mais arte no disco “From
Silence to Somewhere” dos Wobbler, do que
na maioria da fotografia dita “fine art” contemporânea. Há mais arte no filme “Joana
D’Arc” de Carl Dreyer, do que na maioria da
escultura ocidental. Há mais arte na fotografia “Angel Gabriel” de Cole Thomson,
que na maioria da iconografia religiosa e
Arte Sacra.
A Fotografia, por ser relativamente recente,
ainda não resolveu algumas das questões
que tem na sua relação com a Arte – seja
isso o que for – e ciclicamente volta às mesmas discussões, discutindo acaloradamente
“assuntos sérios” para, novamente, voltar
às velhas questões. Como bem explica o Ricardo Salvo, no final do séc. XIX, vários fotógrafos insurgem-se contra a ideia estabelecida que, por ser um meio totalmente mecânico, uma fotografia não poderia ser
nunca uma obra de arte. Foi por isso que
certos fotógrafos começaram a manipular
as chapas e negativos, quer fisicamente,
quer quimicamente, quer por vezes usando
pigmentos, a evitar detalhes nítidos, no

fundo, a afastarem-se da essência do processo fotográfico e a aproximarem-se da
pintura impressionista (que estava em voga
no final do séc. XIX) e, em simultâneo, evitar o preconceito do processo mecânico –
aqui no sentido não artístico. Chamaram-se
a si mesmo os Pictorialistas. Durante umas
décadas, a fotografia pictorialista foi extremamente popular e, inevitavelmente, surgiram as primeiras disputas sobre a veracidade da fotografia pictorialista, em contraponto com a expressão “realista”, associada à
pintura realista, contemporânea do movimento. Na verdade, alguns dos grandes fotógrafos do início do séc. XX começaram, e
muitos continuaram, como fotógrafos pictorialistas: Ansel Adams, Henry Peach Robinson, Julia Margaret Cameron, Alfred Stieglitz, Edward Steichen ou Edward Weston.

(1927).

Entretanto, primeiro em Inglaterra e depois
nos EUA, vários movimentos tentaram libertar-se das “grilhetas” dos pictorialistas e
surge a chamada “Straight Photography” –
Fotografia Direta – (na verdade o termo é
usado pela primeira vez por Alfred Stieglitz
duas décadas antes de ser apropriado por
Ansel Adams e o grupo f.64). Essa straight
photography opunha-se aos pictorialistas, ao
defender o primado da nitidez e dos pormenores sobre a realidade da cena. Na sua essência, a straight photography não era contra
a manipulação da imagem, desde que fosse
feita por “métodos fotográficos” – diferentes objectivas, química, dodge/burn, etc.. A
manipulação da straight photography atingiu
o seu clímax, e provavelmente ultrapassou
certos limites, com a fotografia “Monolith,
The face of half Dome” de Ansel Adams

Isso não é verdade, e como escrevi recentemente, “de uma vez por todas, uma fotografia não é uma cópia do real. Uma fotografia
é uma interpretação de uma certa realidade
no sentir sensível de um autor. Agora que
isso é complicado de fazer com um meio
que parece uma fotocopiadora, também
acontece. E é aí a grande diferença entre a
Fotografia como arte e a fotografia como registo do real. Todos nós percebemos a diferença entre um texto dramático, de uma notícia de um jornal, de um texto publicitário
ou de uma poesia. Há diferenças, mas será
um ‘melhor’ ou mais adequado que outro?
Para que fique claro não pretendo defender
um neopictorialismo a favor do realismo ou
o seu contrário. Acho ambas as abordagens
capazes de produzir tanto arte como banalidades.”

Ainda hoje essa divisão é pertinente, recorrente e acaloradamente debatida, especialmente desde que o software digital tornou o
processamento fotográfico ao alcance de
qualquer pessoa. Aquilo que Ansel Adams
fazia no estúdio (e pelo qual continua a ser
lembrado, enaltecido e estudado) faz-se,
sem cheiros nem químicos, no conforto da
nossa casa. E muitas vezes o resultado é
“isso não é fotografia, é uma phostoshopada”, como insulto último a um fotógrafo…
É ponto assente na maioria do público e, infelizmente, na cabeça de muitos fotógrafos,
que a fotografia deve ser a realidade. A fotografia não mente; a manipulação do original
é “má”.
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E é nesta dualidade entre pictorialismo e realismo que têm vivido os fotógrafos nos últimos 150 anos. Se nem os fotógrafos conseguem definir muito bem o que é a Fotografia, como conseguirão explicar se a Fotografia é arte?
E é esta indefinição perante o meio importante? E a definição do que é a Fotografia,
valida-a como arte? Voltarei ao tema.

“Uma espécie de Bosque #2”. Pateira de Requeixo, 2022
Outros artigos e trabalho fotográfico de João Quintela no
site (https://joaoquintela.wixsite.com/fotografia) pessoal
do autor.
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Em Busca do Invisível.
A determinada altura, cansei-me de navegar sobre a papinha feita do tal “grande fenómeno da Natureza” que o crítico de arte do jornal
britânico “The Guardian”, Jonathan Jones, diz que é dado de graça ao fotógrafo para que este colha os louros de um simples ato
mecânico. Dou-lhe razão, mas é por isso que existe a Fotografia artística.
Texto e fotografias por Ricardo Salvo.

Meu caro Jonathan Jones

(1)

,

Vai, decerto, perdoar-me a teimosia e, talvez, a minha obsessão com a sua frase que
neste espaço mencionei há dois meses: “A
beleza é barata se apontarmos a câmara
para um grande fenómeno da Natureza”.
Deixe-me começar por esclarecer que antes
de a proferir, há oito anos, já eu me questionava sobre o direito que me assiste em colher os louros sobre “a obra visual” da fotografia de uma paisagem que mais não é do
que uma regeneração – um congelamento
no tempo – de um estímulo visual que não
foi concebido por mim. Se bem entendi o
que sugere, quando concebo uma fotografia
de um fenómeno natural carregado de beleza, o resultado final é uma mera reprodução de uma magnificência estética a qual
arrogantemente tomo como minha. Como
se diz aqui por Portugal, terra de belos fenómenos naturais para fotografar, “enfio a

carapuça”.
Quero com isto dizer que percebo o seu
ponto, mas, sejamos justos: há uma proeza
partilhada. Coube à Natureza produzir a estética primordial, eu entendo, mas fica para
mim a virtude da escolha do momento, do
enquadramento, da arrumação dessa estética dentro das quatro linhas e da decisão de
escolher os elementos contidos (e propositadamente excluídos) desse espaço. Dir-meá, provável e legitimamente, “Mas não será
a fotografia isso mesmo? O tal gesto mecânico que nos permite simplesmente ‘gravar’
o que a dada altura aconteceu ou existiu perante os nossos olhos?”. Se optarmos por
um ponto de vista redutor, sim, a fotografia
é esse ato mecânico. Mas é o propósito artístico – e, portanto, o contexto da Fotografia enquanto Arte – que me propõe o verdadeiro desafio. A luz existe, produz efeito
sobre todas as coisas em que toca, e cabeme “brincar” com o que daí posso retirar.

Quando essa luz é manobrável e a manipulo, interfiro e “crio”, e quando tal não é possível, tento produzir algo de um momento
que o simples olhar não viu, tentando fazer
existir uma realidade exclusiva àquele produto final bidimensional e fechado em um
punhado de centímetros quadrados. É aqui
que o ato de fotografar tem por desígnio ver
uma “Matrix”, descodificar algo que até
está diante de nós, mas que não se vê.
Mas, meu caro Jonathan, posso dizer-lhe
que já estive nessa zona de conforto (quem
nunca?). Apontar a câmara a uma montanha e, cumprindo a tão famosa lei do
menor esforço, seguir regras básicas de enquadramento e disparar, “roubando” uma
estética que não me pertence. Aí percebo
que estejamos perante um mero documento e não um intuito artístico. Acabo com
isto a dar-lhe razão, a alimentar os seus argumentos, mas tenho para mim que lhe
está a faltar ver fotografia criativa, porque
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ela existe. E se merece o epíteto de Arte ou
não, isso deixo-o decidir por si, mas não
pode negar que existe criatividade e conceção em muita Fotografia que se tem feito ao
longo de muitas décadas.
Repito, o seu ceticismo tem sido o meu desassossego. Ao fim de muitos anos a fotografar, não sei se pela idade ou pelo cansaço da “Arte barata” de que fala e que efetivamente existe, deste modus operandi de
esperar que a Natureza me dê a papinha
feita, nunca tanto como nestes últimos
anos me sinto compelido a procurar este invisível que, tal como o pintor imaginativo,
também o fotógrafo pode, se se esforçar, ir
buscar. Não o obrigarei a gostar, naturalmente, e não tenho a expectativa de ver
uma das minhas fotografias enaltecidas por
si no “The Guardian”. Da minha parte, prometi-me que fotografar será sempre para
mim um processo de crescimento emocional e espiritual, sobretudo agora que, mais
do que nunca, é na Fotografia que materializo os meus mundos imaginários, onde
tento dar corpo ao invisível e onde a desformatação do tal “grande fenómeno da Natureza” que é dado gratuitamente ao fotógrafo se transforma em algo de novo e de irrepetível.
Jonathan Jones é um crítico de arte do jornal
britânico “The Guardian”. Em 2014, num artigo
sobre a famosa fotografia de Peter Lik, que à data
atingia um valor histórico de transação de 6,5 mi‐
lhões de dólares, comentava que a fotografia não
é Arte e que a beleza se torna barata quando se
aponta a câmara a um grande fenómeno da natu‐
reza.
(1)

Sintra. 2021
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Regresso a
Casa.
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Regresso a
Casa.
Texto e fotografias por Luís Afonso.

No meu arquivo sobrevivem 1278 fotografias captadas no Covão d’Ametade, um dos
locais mais visitados do Parque Natural da
Serra da Estrela. Outrora uma lagoa de origem glaciar, situada a 1420 metros de altitude, no sopé do Cântaro Magro, este belíssimo local continua revestido por relvados naturais (cervunais), representando
ainda o sítio onde o rio Zêzere ganha forma.
Há alguns anos, uma floresta de bétulas (ou
vidoeiros, como os locais gostam de lhes
chamar) foi ali plantada, fazendo deste um
lugar de conto de fadas durante o pico do
outono. Tudo seria perfeito, não fossem as
churrasqueiras, as redes de arame, os bancos de madeira e de pedra e as barracas a
vender jeropiga e vestuário para dias frios.
Talvez um dia os responsáveis pelos espaços naturais protegidos deste país se lembrem de como esses mesmos sítios eram
no tempo dos seus bisavós e nos devolvam
aquilo que nos pertence.

Que direito têm estas pessoas de transformarem o meu Covão num parque de merendas?
No penúltimo fim-de-semana de abril voltei
ao Covão. O pretexto era feliz: o meu
workshop/retiro “Paisagens Interiores”. São
Pedro, que também dá nome à freguesia
responsável pelos baldios onde está implantado o Covão, resolveu ser generoso e disse
sim à minha encomenda de um nevão fora
de época. Por sinal, o maior desta temporada na Serra da Estrela.
Entrar no Covão debaixo de um nevão é
sempre uma experiência única e isso via-se
na alegria das poucas pessoas que ali se
encontravam nessa tarde de sexta-feira,
nessa manhã de sábado, quando ainda nenhum dos apreciadores de jeropiga tem coragem para sair da cama. Ninguém se queixou do frio, do grosso manto branco, da
falta de mobilidade ou do desconforto provocado pela tempestade de água gelada. O

branco puro tudo transforma e a ânsia de
experimentar e retratar algo verdadeiramente único também.
Depois de quase 30 visitas ao Covão na
pele de fotógrafo, pouco haverá para descobrir, pensarão alguns de vós. Pouco haverá
de novo para fotografar… Pois nada de mais
errado. O novo está e estará sempre dentro
de nós. Como lembra Ernst Haas, “não
estou interessado em fotografar coisas
novas. Apenas em ver as coisas de uma
nova maneira”.
Nos quatro dias que estive em Manteigas,
voltei com os meus companheiros de aventura cinco vezes ao Covão d’Ametade. O
forte nevão do primeiro dia deu lugar a um
céu limpo no quarto. A camada de neve
derreteu, revelando de novo o cervunal verdejante. A grande paisagem revelou o detalhe mais abstrato. Mas, uma vez, foi como
estar em casa.
Não há nada de mais íntimo que a nossa
casa. Física ou espiritual, é a ela que regressamos sempre que precisamos de nos
encontrar. Não sei se desta vez precisava de
me encontrar ou não. O facto é que me fez
bem voltar a estar ali, por entre as minhas
árvores, pisando a minha relva, subindo às
minhas rochas, contemplando as minhas
paredes de granito. As paredes da minha
casa.
Desta vez a casa estava cheia de amigos e
muitas das fotografias que fiz, fi-las como
exemplos para outros. Mas estou certo que
também a inspiração de ter amigos por
perto ficou impregnada nas minhas fotograPERSPETIVA #003
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fias deste abril. A sua alegria, as suas hesitações, os seus mergulhos no desconhecido, a sua crença, as suas experiências.
Tudo isso me contagiou a fazer, uma vez
mais, as minhas fotografias. Retratos de um
lugar que conheço como a palma da minha
mão e onde seria fácil, uma vez mais, gravar as perspetivas passadas, indo beber à
minha zona de conforto.
Todos os artistas fazem e refazem as suas
obras de arte vezes sem conta, sempre
acrescentando algo, renovando a sua matéria prima e juntando-lhe novas vivências,
novas experiências. Estou certo que terá
sido isso que eu voltei a fazer no Covão.
Não sei se o resultado fotográfico foi bom
ou não. Isso, pouco importa.
Foi bom voltar a casa. Cheia de bons amigos. O resto, são apenas detalhes.

1/400s a f/22, ISO 1600, 42,5mm (64mm full-frame)
26.04.2022 15:43
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Captar uma tempestade de neve torna-se mais fácil quando se tem uma mirrorless
e se consegue usar o focus-peaking (no focagem manual) para acertar o foco na
neve que cai. Parece ser impossível, mas vê-se perfeitamente o plano de foco
quando a neve cai com intensidade. Aliado a uma velocidade rápida, o efeito saiu
como pretendido.

1/1250s a f/4.5, ISO 3200, 100mm (150mm full-frame)
22.04.2022 18:25
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Entrar num local acabado de nevar é, para muitos de nós, uma experiência única.
Por ser uma visão rara, pela pureza do branco, pelo insólito da paisagem. Aqui, a
linha de água espraiada no primeiro plano, empresta vida e contraste a um cenário
realmente diferente.

1/320s a f/8, ISO 160, 21mm (32mm full-frame)
23.04.2022 09:52
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Raramente capto a natureza a preto & branco, pois não é assim que eu vejo.
Nesta ocasião pareceu-me, no entanto, a melhor opção para mostrar aquilo
que senti: contrastes, texturas e caos ordenado. A pouca cor que aqui existia
seria certamente uma distração do essencial.

1/200s a f/8, ISO 160, 55mm (83mm full-frame)
23.04.2022 10:02
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A luz. Sempre a luz. Uma coisa que costumo fazer, depois de encontrar uma
composição que gosto, é esperar um pouco e ver o que a mãe natureza tem
preparado para nós. Desta vez, um raio de sol iluminou o centro da imagem,
detendo-se sobre uma pseudotsuga (árvore conífera) que se encontrava à
frente das poucas bétulas que ainda exibiam as suas cores de outono.

1/800s a f/8, ISO 160, 22mm (33mm full-frame)
23.04.2022 10:21
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Só o estarmos em casa nos permite o à vontade de podermos captar uma outra perspetiva do “real”.
Isto, porque aquilo que somos e o que sentimos é sempre mais do que apenas o que se vê a olho nu.
É isso que faz de nós realmente humanos. A capacidade de ver o que não existe. No meu bloco de
notas do Covão está escrito “rio Zêzere” e “floresta de vidoeiros”. Porque não tentar captar na mesma
fotografia ambos, sem saber qual deles é o sujeito principal? E depois disso, porque não baralhar os
conceitos e apresentar uma visão mais abstrata, mais longe do “real”? Certo é que o “real” não existe.
O que existe é a nossa perceção. O “real” somos nós.

1/320s a f/8, ISO 800, 36mm (54mm full-frame)
24.04.2022 15:15

Exposição múltipla na câmara (5 fotogramas)
1/320s a f/8, ISO 800, 34mm (51mm full-frame)
24.04.2022 15:20
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A Experiência Acima de Tudo.
“Tudo isto, para mim, é viver como artista, apenas uma parte da qual envolve diretamente fazer arte. Eu não sou um ‘fotógrafo de
paisagem’ porque adoro fotografar a ‘paisagem’. Sou um fotógrafo de paisagem porque adoro fotografar e viver nesta paisagem.
Porque esta paisagem me inspira a pensar, a sentir, a experienciar intensamente e, às vezes também, a fazer fotografias na esperança
de que elas expressem algumas dessas coisas”. ~ Guy Tal
Texto e fotografias por Ângelo Jesus.

Recentemente, ao ler um artigo de Guy Tal,
identifiquei-me totalmente com o parágrafo
acima, que resume muito do que, para
mim, representa a fotografia de paisagem e
a matriz do que pretendo dizer nesta secção da revista.
Já era um apaixonado pela natureza, muito
antes de ser fotógrafo. A certa altura, sem
saber exatamente quando, comecei a utilizar uma pequena câmara, apenas com o intuito de registar e documentar aquilo que
via ao longo do caminho.
Só bem mais tarde é que surgiram as fotografias mais pensadas, criadas no terreno e
posteriormente trabalhadas, de forma a tornarem-se mais do que simples memórias

da realidade. Em vez disso, passaram a ser
as minhas versões da realidade, condicionadas por emoções e sensações vividas num
determinado lugar e tempo.
Reconheço que a fotografia é hoje um pretexto para sair mais vezes de casa e que
originou uma atração quase obsessiva por
um processo de exploração criativa.

com o objectivo de trazer "troféus", tudo isto
se poderá desmoronar. A experiência vivida
é e continuará a ser o mais importante e as
fotografias já só têm significado quando ligadas a ela.
Em dezembro passado tive um dos melhores exemplos daquilo que acabo de dizer.
Uma experiência especial e possivelmente
uma das mais gratificantes de 2021.

A câmara é hoje, para mim, o intermediário
perfeito para uma experiência ainda mais
intensa e a fotografia, o meio que escolhi
para me exprimir.

Deste dia, resultariam algumas das minhas
imagens favoritas de um ano que já quase
terminava.

Quero, contudo, evitar que se venha a tornar na razão única e primordial. Sei que no
dia em que for para a natureza unicamente

Sei, porém, que se não tivesse levado a câmara comigo, tudo teria na mesma valido a
pena. Mas ainda bem que a levei!
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PREPARAÇÃO
O meu entusiasmo começa a partir do momento em que inicio o planeamento de uma
atividade. A escolha do trajeto, a verificação
da meteorologia, a preparação da roupa e
da mochila, tudo isso faz já parte da experiência.
As previsões meteorológicas revelavam-se
ideais para rumar às terras do Gerês. Nevoeiro, nuvens baixas e pouco vento, para
todo o dia, lá para os lados de Fafião. Tudo
a parecer bom demais para se materializar.
Normalmente, recorro ao portal do IPMA
para avaliar a situação. É para mim o recurso mais fidedigno e tem muita informação,
especialmente quando se aprende a interpretar as imagens de satélite e radar. A par
disso, uso também a aplicação "Clear Outside". Verifico que quando existe alguma sintonia de dados entre estas duas ferramentas, as probabilidades são mais certeiras.
A VIAGEM
São cinco da manhã. O meu processo mental começa, verdadeiramente, logo que ligo
o carro, ainda com noite cerrada. Tenho alguns hábitos ou rotinas, que tento seguir,
antes e ao longo de cada atividade, para entrar no processo ou na "zona", como lhe
costumo chamar.
O objetivo é criar um estado de calma e
consciência plena, desligando o piloto automático que frequentemente conduz a nossa
vida.

Não há grandes segredos nisso. São coisas
simples, mas tantas vezes ignoradas, como
começar o dia a apreciar, verdadeiramente,
um pequeno almoço sem pressas, a sentir o
sabor e aroma do café da manhã ou depois,
durante a viagem, a observar atentamente
os detalhes de um mundo que acorda lá
fora. Sentir a vida no próprio corpo, na
consciência do ato de respirar. Até a música
que escolho para ouvir durante o trajeto de
carro tem o seu propósito. Seja na sonoridade ambiental e imersiva, embora por
vezes sombria, de Steve Roach, na inspiracional de Eric Wollo ou então na tranquila e
nostálgica do islandês Ólafur Arnalds.
É difícil desligar-me completamente dos
pensamentos satélite que orbitam à minha
volta, mas com treino e persistência tudo se
torna mais fácil.
Este é um processo que tem continuidade
no terreno, de forma natural, onde o que interessa é continuar presente e tranquilo,
evitando distrações, com todos os sentidos
recetivos, mas também apto a reflectir
sobre aquilo que me chama a atenção.
Questionar e não somente reagir a estímulos visuais.

“Irmãos”. Gerês, 2021

A CHEGADA
Hora e meia depois, chego ao destino. Visto
o casaco, calço as botas de marcha e sigo
caminho. Já não é assim tão cedo mas,
com esta meteorologia, isso é irrelevante.
Acho que este ambiente se irá manter constante ao longo do dia. Não há pressas,
avanço devagarinho, como gosto. Durante a
primeira meia hora, a mente dispersa-se

Pág. seguinte:
“Éden”. Gerês, 2021
PERSPETIVA #003

40

SAÍDA DE CAMPO | A Experiência Acima de Tudo

esta, suposta, weather sealed. A partir deste
momento, apenas me resta a teleobjetiva.
Por vezes, até é bom ter estas limitações.

Após meia hora esqueço tudo isso. Deixome levar e, sem me aperceber, já estou sintonizado no mundo à minha volta... na
"zona".

pontos mais altos. Resolvo que é para lá
que quero seguir mais tarde. Antes disso,
entretenho-me a explorar pequenos recantos nas zonas mais baixas, aproveitando
também para fazer uma curta refeição no
interior de um pequeno bosque, debaixo de
um lindo carvalho, com um fofo tapete de
folhas a meus pés. Ouço apenas o cantar
dos pássaros e o fluxo da água gélida que
corre no rio mais abaixo.

Enquanto desço para um vale profundo, reparo que as nuvens estão em permanente
movimento, mas apenas localizadas nos

Faço algumas fotografias, até reparar que a
minha objetiva condensou humidade no interior. Nunca tal me tinha acontecido com

Inicio então a subida e, ao longo do trajeto,
vou parando aqui e ali, para apreciar as vistas e fazer mais algumas fotografias. Após
uma ascensão progressiva e sem pressas,
começo a entrar nas nuvens. Cá em cima,
deparo-me com um ambiente quase surreal. Por vezes a visibilidade é tão baixa que
nem vale a pena tirar a máquina da mochila. Só ouvir o silêncio e absorver tudo, a
perfeita noção do que é viver plenamente o
momento, onde tudo o resto deixa de existir.

um pouco, um curto período de inquietação
que já é recorrente no início de cada atividade. Será que o carro ficou devidamente
estacionado e fechado? Trouxe comigo tudo
o que é necessário?

Estamos no início de dezembro e tudo parece uma pintura fora de época. Há pinceladas de amarelo e laranja por todo o lado,
especialmente devido aos carvalhos que
são os últimos a mudar a folhagem, alguma
dela ainda a conservar a cor verde.

Apesar da humidade elevada que paira no
ar, não chove. É novamente altura para fotografar, quando umas a seguir às outras as
coisas se vão revelando aos meus olhos, ao
mesmo tempo que a nuvem que me abraçou se dissipa ligeiramente. Depois paro e
sento-me numa rocha por alguns minutos,
pois este é também um momento de contemplação... e de mais uma refeição.
Há alturas especiais que dificilmente se explicam, apenas se vivem. São de certa
forma, momentos de transcendência. Pode
depender do estado de espírito, do quanto
estou em sintonia com o lugar e comigo
próprio. De quanto aquilo que capto, me
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emociona, surpreende e me faz ser criativo.

“Vale Escuro”. Gerês, 2021

Posso dizer que quase todas as minhas saídas são especiais, embora umas sejam
mais especiais que outras, particularmente
as mais longas e aquelas em que estou
mais tempo sozinho e longe de tudo. A de
hoje inclui-se na segunda categoria. Talvez
tenha sido também este ambiente místico e
etéreo a transportar-me para uma certa dimensão espiritual. Uma dimensão que julgo
sentir noutras pequenas coisas, seja por
vezes, em momentos especiais com a família, ao emocionar-me perante uma atuação
de dança, uma obra literária, musical ou cinematográfica, e sobretudo, quando a viver
como artista, no meio da natureza.
Ao longo deste dia, senti a paisagem a comunicar e a provocar em mim uma enorme
vontade de criar.
Ouço por vezes falar em bloqueio criativo e
desmotivação. Felizmente, até aos dias de
hoje, não me lembro que tal me tenha acontecido. Quando penso nisso, a única razão
que encontro é talvez, a de não me deixar
pressionar pela obrigação de criar alguma
coisa, pois voltando ao princípio, o mais importante é sempre, o lá estar. Sou maioritariamente instintivo e reativo, esperando que
a natureza fale comigo, que me inspire e
que me peça para a fotografar. Porém,
mesmo que tal não aconteça, venho feliz na
mesma.

e curiosa esta relatividade do tempo, uma
perceção que varia de acordo com a intensidade e paixão que se investe em alguma
coisa.
Embora esteja com o corpo moído, sintome, ao mesmo tempo, carregado de energia
e de alma lavada. Ainda me apetecia ficar
mais algum tempo, mas já escurece e é altura de regressar.
Este é um daqueles dias em que tenho a
sensação de trazer no cartão de memória,
conteúdo que me vai dar prazer processar e
apreciar quando estiver em frente ao computador, possivelmente ao som das mesmas músicas e quem sabe, para depois imprimir em papel. Esta sim, talvez a derradeira fase e o verdadeiro culminar de uma
experiência!
Espero trazer comigo algo mais do que apenas imagens bonitas de um sítio bonito.
Mais do que simples memórias visuais.
Acima de tudo, espero ter trazido imagens
que me façam reviver sensações e sentimentos que sejam uma expressão pessoal e
a celebração de mais uma viagem imersiva
pela natureza.
Grato por mais esta experiência!

O REGRESSO
Passaram-se cerca de oito horas desde que
aqui cheguei e nem me apercebi. Estranha
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Pág. anterior
“Lá em Cima”. Gerês, 2021

“Inatingível”. Gerês. 2021
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“Um Lugar Secreto” Gerês, 2021

“O Busto”. Gerês, 2021

Pág. seguinte
“Madeira e Pedra”. Gerês, 2021
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Diálogos à
Beira Mar.

Praia da Ursa, 2014
Texto e fotografias por Luís Afonso.

Na cultura Oriental, Yinyang descreve as
duas forças complementares – yin e yang –
que compõem todos os aspectos e fenómenos da vida. Um não pode viver sem o
outro, separados não têm qualquer significado, pois precisam um do outro para
serem.
Yin é um símbolo de terra, feminilidade, escuridão, passividade e absorção. Está presente nos números pares, nos vales e nos
riachos e é representado pelo tigre, a cor laranja e uma linha tracejada. Yang é concebido como céu, masculinidade, luz, atividade
e penetração. Está presente nos números
ímpares, nas montanhas e é representado
por um dragão, a cor azul e uma linha ininterrupta. Diz-se que os dois procedem do
Grande Supremo (taiji). A sua interação um
com o outro (à medida que um aumenta o
outro diminui) representam uma descrição
do próprio universo e de tudo o que está
nele. Em harmonia, os dois são representados como as metades clara e escura de um
círculo.
Nesta imagem, sempre imaginem o
Yinyang. Nela vejo duas realidades contrastantes que se completam. Mesmo não se
tocando, estão contidas em algo que se
toca. Juntas, mas separadas, representam o
todo e a individualidade.
Na última edição do meu workshop Arte da
Composição, debatemos um pouco esta
imagem e de como os equilíbrios, mesmo
com objetos de tamanhos e peso diferentes,
parecem equiparar-se numa harmonia perfeitamente imperfeita. Nessa sessão, analisamos como a espuma branca/azulada do
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topo esquerdo da imagem seria suficiente
para equilibrar a rocha laranja da zona inferior direita.
Debateu-se, também, se a imagem não resultaria melhor se a zona branca atravessasse toda a diagonal da imagem, começando a acabando nos cantos opostos da
fotografia.
Na minha opinião, não. Mesmo deixando de
lado a impossibilidade de o alcançar, pois
não controlamos o mar, nem a forma como
ele desenha as suas figuras na areia molhada, ao darmos metade da imagem à parte
branca iríamos diminuir o peso da rocha da
direita, passando a ser a secção que a envolve – de areia – a protagonista. Isso iria
quebrar todo o equilíbrio da imagem e trazer para cima da mesa novos atores principais.
A forma como eu vejo a imagem é um diálogo entre a água branca (que contém ela
própria uma pequena rocha laranja) – yin –
e a rocha laranja da direita de forma alongada – yang. Yin e yang não se tocam, mas
toca-se o espaço por eles ocupado, representando a sociedade, a espiritualidade, a
comunhão. Mesmo que sejamos seres diferentes, há um espaço comum que nos une e
sem esse espaço não há diálogo e o contacto é impossível.
Agrada-me, de sobremaneira, que seja o espaço à volta da rocha da direita que define
a grande diagonal da fotografia e a forma
como a borda da água separa, de forma
perfeita, as duas pedras (eles próprios, dois
seres diferentes que também dialogam).

Para finalizar, gostava apenas de referir as
diversas curvas da imagem que parecem
estar todas alinhadas, contribuindo para a
coesão do diálogo. Diz-se que é mais fácil
falar com umas pessoas do que com outras. Aqui, talvez o diálogo flua de forma
simples.
Esta fotografia surgiu no visor da minha câmara quando estava a captar um cenário
mais aberto, em setembro de 2014. Embora desde 2012 já conseguisse olhar para a
paisagem de forma mais íntima, isso não
acontecia de forma natural, tendo que me
obrigar e, acima de tudo, lembrar de o
fazer.
Desta vez, foi a própria câmara, após a
análise de uma fotografia mais descritiva da
praia da Ursa, que me mostrou o que fazer.
É por isso que estou sempre a dizer que é
preciso vermos, no visor da nossa câmara,
depois de captar a imagem, o resultado
com atenção. Não só porque é ali que podemos corrigir eventuais falhas, mas sobretudo porque é na hora em que estamos a experienciar o momento que temos as ferramentas para colocar na nossa captação
aquilo que queremos efetivamente dizer e
mostrar.
As composições não aparecem do nada.
Estão sempre dentro de nós. São sempre
resultado daquilo que somos, daquilo que
vemos, daquilo que experimentamos. Só
precisamos de estar atentos e de responder
com técnica aquilo que o nosso coração coloca em linha com a razão.

0,8s a f/16, ISO 100, 17mm
13.09.2014 19:22

Pág. seguinte:
0,8s a f/16, ISO 100, 50mm
13.09.2014 19:28
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4:três
Três autores, quatro imagens, unidas por algo em
comum. Esta secção é de todos os que lêem esta
revista. Se queres participar, envia as tuas
imagens, acompanhadas de um texto sobre as
mesmas e o elemento que as une, para o email
one@luisafonso.com.
Nesta edição:
1. Carlos Neves
2. Helena Martins
3. Sónia Almeida

2

1

3

O formato de imagem 4:3
é utilizado pela maioria das
câmaras digitais pointand-shoot, pelos sistemas
Four Thirds e Micro Four
Thirds (Olympus e
Panasonic, por exemplo) e
em câmeras 645 de médio
formato. O formato digital
4:3 foi desenvolvido para
combinar com os
monitores digitais dos
finais do séc. XX e início
do séc. XXI, monitores de
computador baseados nas
TVs da altura.
Chamado de "janela
clássica", utilizado na
televisão tradicional (SDTV)
e na grande maioria dos
ecrãs de computadores
até por volta de 2009, tem
como origem e grande
utilizador todo o cinema
feito até por volta de 1950.
Ainda hoje, é usado em
alguns raros filmes que
buscam aquele cheirinho
do antigamente, com o
seu enquadramento
"clássico". É ainda usado
na gama de iPads da
Apple.
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Momentos de Ouro
Texto e fotografias por Carlos Neves.

Não é fácil. No entanto, o stressante desafio
de escolher um reduzido conjunto de fotografias encerra em si, um modo de reviver
momentos, locais e o desejo de voltar a carregar no obturador onde já fomos felizes.
Pensei. Imaginei. E como apaixonado por
congelar momentos que se pretendem eternos, tentei encontrar quatro fotografias que
pudessem, de alguma forma, contar histórias diferentes, com equilibro temático e visual.
Após sucessivas eliminações, cheguei ao
fim da estrada e, durante vários minutos, viajei mentalmente pelos quatro locais que
estavam à minha frente, revivendo as emoções que senti naqueles momentos de ouro,
em que a luz nos transmite a calma de fins
de dia, vividos com intensidade.
São estes momentos, irrepetíveis, que nos
constroem memórias que preservamos e
que nos recordam o quanto devíamos agradecer o facto de podermos terminar cada
dia com a faculdade de ver e sentir o

mundo vibrante que se renova e que está à
nossa disposição. Questiono muitas vezes,
quem me rodeia, há quanto tempo não se
detêm a contemplar, em silêncio, um nascer de dia ou um pôr de sol. Alguns não se
lembram, outros não dão valor e ainda existem aqueles que parecem nem saber que
esse espetáculo, gratuito, tem sessão todos
os dias, em todo o lado.
Lembro-me agora, ao escrever estas linhas,
de um pôr de sol que contemplei durante
mais de duas horas, sentado na areia de
uma praia de Bali, onde, apesar de estarem
centenas de pessoas nas imediações, consegui estar sozinho e totalmente absorvido
pelas múltiplas variações de nuvens e cores
que a natureza me foi presenteando enquanto o sol, tão lentamente como nunca
tinha visto, se deitou no horizonte. Apesar
de não ter nenhuma fotografia desse momento, porque as que tirei foram perdidas
devido a uma encriptação no meu pc, retenho a memória fotográfica desse dia.

Carlos Neves é um fotógrafo de Coimbra que gosta de
fotografar tudo, de A a Z, experimentando novas
técnicas e ambientes. Para si, o “mundo” é a sua casa.
A fotografia é uma forma de partilha e de revisitação dos
locais e momentos que gosta de eternizar com a sua
Canon EOS 80D, olhando igualmente para a fotografia
como um ponto de encontro com aqueles que abraçam
o gosto comum por esta arte. Fotografa desde 1991,
ano em que comprou a sua primeira dSLR.

A primeira imagem foi captada a partir do
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farol do Cabo Mondego, junto à terra que
me viu nascer há mais de 53 anos, Figueira
da Foz. Fascina-me o registo da textura que
o mar dourado apresentava naquele dia e a
passagem do barco que, naquele momento,
permitiu o enquadramento que me transmite uma sensação de serenidade.
Mar e serenidade, muita serenidade, é algo
que consigo recordar ao reencontrar a segunda fotografia, registada no final de um
intenso dia de visita à costa italiana das
Cinque Terre. A vasta neblina costeira espalhava a luz do ocaso por todo o lado e o silêncio que se sentia no local, trazia-nos
uma sensação de paz e reconforto.
A fotografia das areias de uma ínfima parte
do deserto, às portas do Dubai, com as
suas ondulações pintadas de ouro pelo sol
que se deitava no horizonte, recorda-me
esta enorme vontade de voltar a sentir os
grãos da natureza a escorrerem-me entre
os dedos, criando novas formas, que o
vento molda e suaviza.
A última imagem, da Pateira de Fermentelos, recorda-me que a natureza foi tão bem
“projetada” que conseguimos contemplar
vários níveis de luz num curto período de
tempo. A hora azul, tal como a dourada,
tem este poder de, diariamente, nos encher
a alma de pinturas, nunca iguais e sempre
surpreendentes.

não tem limite de capacidade.

Por vezes, assiste-me essa curiosidade de
saber se há alguém que todos os dias registe, numa fotografia, estes momentos. Imagino que sim, que exista gente para tudo.
Nem que seja na memória fotográfica, que
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Por Desertos de
Areia e de Sal
Texto e fotografias por Helena Martins.

Fotografar e viajar. Duas palavras que, para
mim, são indissociáveis na vontade que
tenho de conhecer este planeta maravilhoso. Ainda não fui aos quatros cantos do
mundo, mas já fiz algumas viagens que me
encheram a alma.
Uma delas foi, sem dúvida, a que fiz durante 24 dias à América do Sul, que incluiu
uma visita ao Deserto do Atacama, no
Chile, e a travessia do Chile à Bolívia, num
4x4, até ao Salar de Uyuni.
Ver e fotografar paisagens de cortar a respiração, em comunhão com a natureza sempre generosa. Captar aquele momento inesperado que, de repente, aparece. Descobrir
aquele enquadramento que torna única
cada fotografia, mesmo quando aquele
local já foi visitado milhares e milhares de
vezes por milhares e milhares de pessoas.
Ou captar apenas o que está ali, simples,

direto, tranquilo. Foram estes os elementos
que contribuíram para a minha grande satisfação nesta aventura como fotógrafa.
As fotografias que partilho são apenas uma
pequena ilustração das dezenas de lagoas,
flamingos, rochas e desertos de sal e areia
que existem por ali.
Uma viagem a não perder.
Helena Martins nasceu em Coimbra, em outubro de
1962. Sempre gostou de fotografia, mas foi aos 51 anos
que decidiu começar a explorá-la como hobby,
conciliando o tempo que lhe dedica, com a família e o
trabalho como gestora. Fez o curso do IPF em Lisboa e
vários workshops temáticos. Na fotografia gosta de
conciliar as viagens, as paisagens, as pessoas e
sobretudo de captar o inesperado, tendo viajado pela
China, Índia e América do Sul. Apesar de se ter
dedicado, até ao momento, à fotografia de paisagem,
pretende explorar a fotografia urbana e de arquitectura.

Fotos realizadas em outubro de 2017
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Arte na Natureza
Texto e fotografias por Sónia Almeida.

Quando saio para fotografar, para além das
imagens ditas “normais” e documentais
que faço, procuro sempre ver o lado mais
artístico da natureza. Este género de imagens pode ser surpreendente pela sua singularidade e irrepetibilidade. É certo que,
muitas vezes, a inspiração falha e o resultado não é o esperado. Nestes casos, a solução, para mim, passa por ver o copo meio
cheio, transformar cada fracasso em aprendizagem e continuar a tentar na saída seguinte.
O mundo natural, o meu “estúdio” de eleição, é, na minha perspetiva, aquele que
mais oportunidades oferece à nossa imaginação e criatividade. Desde os densos bosques aos detalhes mais íntimos da flora,
passando por tirar partido das gotas de orvalho ou dos reflexos e movimentos de
água, a arte na natureza está por todo o
lado e onde menos se espera.

Sónia Almeida vive na Pampilhosa (que não é da Serra)
e fotografa há mais de 10 anos, altura em que comprou
a sua primeira câmara reflex, na véspera de uma viagem.
Adora fotografia de paisagem e natureza, por ser o
género fotográfico que lhe permite “mergulhar” onde
gosta de estar. Ainda que considere todos os elementos
naturais interessantes, tem uma forte tendência para
retratar a flora. E então quando existem árvores...
É por isso fácil vê-la deambular, de câmara na mão, pela
Mata Nacional do Buçaco, o seu local de eleição. Tem
na sua mochila uma Canon EOS 6DmkII e considera que
a fotografia não é só uma boa desculpa para sair de
casa. É também uma forma de registar o que vê e o que
quer mostrar, para além do óbvio.
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Segurar o que é importante.
Texto por Luís Afonso. Fotografia de capa por Taylor Vick.

Fazer cópias de segurança do nosso arquivo
fotográfico é fundamental. Não me canso
de o dizer e até já escrevi sobre isso no
meu blog. Mas, tão importante como ter
uma eficiente política de gestão de arquivo
e fazer cópias de segurança de forma regular e simples, é o lugar onde guardamos
essas cópias.
Vamos assumir, por exemplo, que temos
uma cópia de segurança das nossas fotografias num disco externo e que até o arrumamos longe da vista (mas perto do coração), num dos armários lá de casa. Se o
computador ou o disco externo onde temos
o arquivo se danificar, teremos sempre a
cópia de segurança à nossa espera lá no armário. Mas se acontecer um problema em
nossa casa, tal como um roubo ou uma catástrofe natural (knock, knock… batendo na
madeira), nem o computador, nem a cópia
se safam e lá se vão as nossas memórias

fotográficas e o resultado do nosso trabalho
de anos pelo “cano abaixo”.
Por essa razão, uma das regras douradas
da política de cópias de segurança diz-nos
que devemos guardar, pelo menos uma das
cópias, num local diferente, fora de casa.
Uma das cópias, perguntam vocês? Sim, a
mesma política, conhecida como 3-2-1, diznos que devemos ter sempre três cópias
dos nossos dados mais preciosos, guardar
duas dessas cópias em tipos de suporte diferentes e arrastar uma delas para fora de
casa.

Tudo isto pode ser considerado um pouco
paranóico, mas garanto-vos que o estado
em que cada um de nós pode ficar quando
perde todo o arquivo fotográfico vale todo
este esforço. E, por muito cuidado que tenhamos, isto pode acontecer de um dia
para o outro.
É certo que as catástrofes não acontecem
muitas vezes – felizmente – mas discos e
computadores estragarem-se (especialmente discos externos) é mais frequente do que
se pode imaginar. Posso garantir-vos que
esse disco externo que vocês estão sempre
a transportar de um lado para o outro se
vai estragar mais cedo do que vocês imaginam. Se ele representa a única cópia que
têm das vossas fotografias, bem, estão
mesmo a pedi-las.
Tal como eu, existem vários fotógrafos que
levam a salvaguarda do arquivo fotográfico
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a sério, procurando soluções que podem
passar por ter cópias de segurança na internet. Isto porque, se atendermos à regra
3-2-1, o “fora de casa” pode mesmo querer
dizer na “nuvem”, ou seja, alojada num servidor de uma empresa que ofereça armazenamento acessível através da internet.

busto e, para terem uma ideia, funciona há
7 anos sem qualquer interrupção. Está
sempre ligado, sempre disponível e em
constante monitorização pelo próprio sistema interno.

res deste tipo de serviço que oferecem armazenamento na cloud aos mais diferentes
preços. Altice Empresas, Blackblaze, Google, Alibaba, iDrive, são apenas alguns dos
nomes do mercado.

O NAS representa a cópia número dois.

Posto este enquadramento inicial, deixemme então partilhar convosco como está
montado o meu sistema de cópias de segurança.

Mas, como é óbvio, este NAS também pode
avariar, tal como pode haver uma catástrofe
que faça com que a informação existente
neste suporte e nos discos externos de casa
desapareçam. Por essa razão, tenho um segundo disco externo a 100km de distância
para garantir um segundo local, respeitando a regra 3-2-1. Este disco externo em Lisboa poderia representar a cópia número
três.

Referi que é a solução mais simples e eficaz
porque estes serviços de armazenamento
podem facilmente ser associados ao NAS
para que esta possa ser atualizado de
forma automática. Existem aplicações que
podem ser instaladas, por exemplo, no meu
Synology e que permitem o sincronismo
entre o arquivo residente no NAS (cópia número 2) e o serviço de armazenamento da
Amazon (cópia número 3), para referir um
serviço que já usei. Quer isto dizer que, de
forma simples e automática, tudo o que copiar para o NAS é replicado, automaticamente, através da internet, para o meu espaço na Amazon Cloud Drive, fazendo
assim que exista um espelho, do que tenho
em casa, nos servidores de armazenamento
da Amazon. Isto permite que possa gerir
tudo em casa (apagar, mover, acrescentar
fotografias) e que depois tudo seja replicado para a cloud. Se precisar de ir buscar
um ficheiro, posso ir buscar ao NAS ou à
Amazon Cloud Drive que tem ferramentas
para fazer upload e download dos conteúdos
e um portal na internet para visualizar e
descarregar as fotografias que quiser. Esta
solução permite que, sem qualquer intervenção da minha parte, exista uma cópia de
segurança na internet, sempre atualizada
com os conteúdos do meu arquivo fotográfico residente no NAS (a cópia de segurança
principal do meu arquivo fotográfico).

O meu arquivo fotográfico está residente
num disco externo Seagate de 6TB, permanentemente ligado ao computador que uso
habitualmente. Quando digo permanentemente ligado, significa que não é transportado para nenhum lado. Este disco externo
representa a cópia número um.
Em termos de cópias de segurança, tenho
um NAS que se encontra na mesma casa
que o meu arquivo. Um NAS (Network Attached Storage) é um sistema de armazenamento que alberga discos internos e que
tem um processador e sistema operativo
que permitem fazer a sua gestão. É um pequeno computador dedicado a armazenamento que pode ser ligado ao router do
nosso operador de serviço internet (no meu
caso MEO) para poder ser ligado à internet,
permitindo que os dados possam ser acedidos em qualquer lugar. O meu sistema é
um Synology DS413J, com capacidade para
quatro discos internos, ligados através de
uma tecnologia que permite que, se um
desses discos se estragar, a informação não
se perca, possibilitando a sua substituição
sem problemas. Este sistema é bastante ro-

Mas atualizar um disco a 100km de casa
não é tarefa simples, a não ser que esse
disco esteja disponível via internet. E para o
conseguir, terá de perceber alguma coisa de
informática, routers, segurança e afins. No
meu caso, este disco é atualizado de tempos a tempos, de forma manual, usando
um disco externo intermédio para o efeito.
Um processo que não é perfeito, pois faz
com que uma das cópias de segurança não
esteja sempre sincronizado com os demais.
A solução mais simples e eficaz será, certamente, a subscrição de um serviço de armazenamento na internet. Antigamente,
usava a Amazon Cloud Drive (1TB) que custava pouco mais de 10 euros por ano. Infelizmente, a Amazon cessou esse serviço
(era realmente barato demais) e, neste momento, a alternativa Amazon custa 6x mais
(59,99USD). Mas existem outros prestado-

Assim sendo, basta que copie as minhas foPERSPETIVA #003
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tografias frequentemente para o NAS para
que possa dormir descansado, pois terei
criado uma segunda cópia de segurança
dos meus ficheiros de forma automática.
Com esta solução, posso finalmente deixar
de usar vários discos externos que são altamente propensos a avarias e, ainda assim,
respeitar a regra 3-2-1:
3 cópias: Disco Externo (Arquivo), NAS
(Backup Primário) e Amazon Cloud Drive
(Backup Secundário).
2 suportes diferentes: NAS, Disco Externo
e Cloud.
1 cópia fora de casa: Amazon Cloud Drive.
Espero que este artigo tenha sido útil para
vos apresentar uma solução para garantirem vida longa ao vosso arquivo fotográfico.
Mas lembrem-se: nada disto funciona se
estas cópias não forem feitas frequentemente.
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“Tal como um poeta usa palavras, assim o foto‐
grafo usa a luz.” ~ Joe Cornish

Joe Cornish.
First Light.
Primeira edição: Inglaterra, 24 de outubro de 2002
Argentum / Aurum Press (28 x 24 cm, capa dura)

“Primeiro, Luz”. Assim começa o primeiro
livro editado pelo fotógrafo inglês Joe Cornish.
Não é segredo para ninguém – pelo menos
para os mais atentos – a minha grande admiração pelo trabalho do senhor Cornish, o
qual considero uma das minhas primeiras
influências na fotografia de paisagem. Mas
talvez não seja tão óbvia a minha devoção
por aquilo que ele diz e escreve, em consonância com aquilo que ele vê e capta.
Esta sua primeira obra, de uma lista que
conta com cerca de uma dezena de títulos,
é sem dúvida uma das obras de referência
da fotografia de paisagem natural e não foi
por acaso que foi o primeiro livro que comprei há quase 20 anos.
O título, “First Light”, pode ser um pouco
enganador, mas a primeira frase que referi
anteriormente promete esclarecer o enigma, através do uso de uma simples vírgula.
A luz de Cornish não é primeira, no sentido
dos primeiros raios de sol do amanhecer; é
primeira, na sua importância na arte fotográfica e no lugar que ocupa no momento
em que a fotografia é pensada na cabeça
do autor. No momento de fazer a fotografia,
em primeiro lugar está sempre a luz!
Ao longo de mais de sessenta imagens, Joe
viaja connosco por um universo onde a luz
tem assento de primeira classe. Como refePERSPETIVA #003
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re no texto introdutório do primeiro capítulo, “a fotografia de paisagem está construída sobre três pilares: tempo, luz e composição” e é com este leitmotiv que a narrativa
se desenrola através dos sete capítulos que
compõem o livro. O tempo certo para fazer
determinada fotografia é, na maior parte
das vezes, indicado pelas condições de luz
e até a própria composição é dominada por
ela. A luz é o centro de toda a criação fotográfica e é ela que deve estar no coração e
na razão de qualquer fotógrafo no momento
de pensar a fotografia.

ressante do livro e da narrativa.

Embora a divisão das fotografias pelos capítulos possa não fazer muito sentido para o
leitor – fará certamente para o autor –, é
fundamental ler o que Cornish nos diz no
início de cada um deles. A escrita pouco
tem de técnico – o que, pessoalmente, me
agrada muito –, sendo que a componente filosófica da Arte e da própria Fotografia pincela todo o livro. É uma escrita que pretende inspirar e não fazer transpirar…

Texto por Luís Afonso.

Escusado será dizer que a compra do livro
valeria por si só para poder deambular
pelas magníficas imagens nele presentes.
Aviso desde já que é essa também uma das
maiores tentações de quem pega no livro.
Mas deixem-me garantir-vos que, para melhor compreender a mente do fotógrafo e
para verdadeiramente nos deixarmos inspirar a seguir o nosso caminho de maneira diferente e mais inteligente, a leitura é essencial.

Pág. anterior:
© Joe Cornish. Shepherd’s Crag, 2013.
O livro há muito que está esgotado, embora seja possível
comprá-lo novo por 223€ na Amazon.es. Mas o melhor é
aceder ao mesmo site, nesta ligação, e tentar comprar uma
boa cópia usada por menos de 20€. Um excelente
investimento!

A acompanhar as 60 e poucas imagens,
está um pequeno texto que conta a história
por detrás da imagem, um história íntima,
com poucos detalhes técnicos, transportando-nos, na maior parte das vezes, para o
momento que medeia entre a génese e a realização da imagem. É esta viagem interior,
pela mente de um dos mais brilhantes fotógrafos de paisagem do nosso tempo, que
torna esta obra tão especial.
Juntamente com o texto, há lugar também
para apresentar uma fotografia que Cornish
considerou não ter resultado tão bem, explicando-nos o porquê. Um aspeto muito intePERSPETIVA #003
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WORKSHOPS & PASSEIOS

Bloco
de Notas.

Nos dias 3 a 5 de junho vou voltar a Manteigas, desta vez com o meu amigo Mário
Cunha, para um workshop verdadeiramente
especial, onde poderão descobrir o que
dois formadores e fotógrafos têm em
comum (e único) quando olham a natureza
de forma íntima. Será um privilégio poder
partilhar o palco de ensino e aprendizagem
com o Mário e vocês podem fazer parte
desse evento tão especial inscrevendo-se
aqui.
Já não há vagas para o meu Passeio ao
Minho Azul, a ter lugar nos dias 21 e 22 de
maio, mais precisamente a Caminha e a
uma das minhas “casas”, Moledo do Minho.
O calendário de workshops para o segundo
semestre de 2022 sairá em breve e contará
com algumas novidades, entre os quais um
workshop de impressão a ter lugar a 10 de
setembro. Recordo que no site da Primeira
Luz têm disponíveis os passeios a Somiedo
e Rio Tinto para inscrição.
FESTIVAIS & EXPOSIÇÃO
No fim-de-semana de 6 a 8 de maio estarei
em Vouzela, no InSitu, para vos falar sobre
o maravilhoso mundo das orquídeas silvestres. Vai ser a primeira vez que, naquele festival, se vai falar de flores, por isso espero
estar à altura. Claro está, toda a conversa
vai centrar-se à volta da fotografia e dos desafios que se levantam num projeto desta
natureza. Espero lá por vós. Podem consultar o programa aqui.

A minha exposição “Casa: Abraçando a
Nossa Natureza” está em Mira de Aire, na
Igreja Matriz, até 29 de maio. A entrada é
gratuita e está aberta ao fim-de-semana. No
dia 14 de maio, às 16h, vou fazer uma visita guiada à exposição. Espero lá por vós.
Em maio, vou também participar numa residência artística, no Sabugal, no âmbito
do Naturcôa. O objetivo será retratar o rio
Côa, através de minha abordagem mais artística. Vamos ver como corre. Os resultados serão depois apresentados, em novembro, no festival de imagem, natureza e património dessa bonita cidade beirã.
THE PRINT CIRCLE
O projeto de troca de fotografia impressa
entre fotógrafos portugueses está um
pouco parado. Já há algum tempo que não
há fotografias novas na coleção.
Como funciona? Em termos simples, um fotógrafo coloca uma fotografia na coleção do
projeto e recebe uma impressão em troca.
Se ainda não conhecem e querem saber
como tudo funciona, vão a printcircle.pt.
Em alternativa, podem sempre enviar-me
um email ou ligar.
A colecção do Print Circle é para todos os
que gostam de ter fotografia em casa. Há
fotografias para todos os gostos e todos os
estilos são aceites. É uma ótima forma de
começarmos a colecionar fotografia dos
nossos autores favoritos e sem a necessidade de ter uma impressora. Eu já tenho várias na minha coleção. Venham de lá essas
participações.
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