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Intro.
O verão está aí e as férias também. Por isso, nada melhor do que preparar um
número repleto de fotografia e muita partilha para vos entreter à beira-mar, na
montanha ou onde escolherem ir descansar a cabeça. Nesta edição, vamos à
praia, mais precisamente à costa das Astúrias, para perceber como a podemos
fotografar sem sequer olhar para o mar. E também vamos à serra, pela mão do
Ângelo Jesus, que nos guia pelos caminhos da sua casa.
Antes disso, começamos com uma entrevista, muito especial, ao meu amigo
Ricardo Rocio, um fotógrafo que não gosta de “aparecer”. É, portanto, um
privilégio tê-lo aqui a conversar connosco.

Esta revista é editada por
Luís Afonso.

Nas secções mais “filosóficas”, fala-se da importância do sujeito e da perfeição,
num artigo assinado pelo Miguel Serra. E há ainda tempo para recuperar um
artigo sobre fotografia em tempo de férias. Muito combustível para os vossos
momentos de pausa.

A reprodução total ou
parcial, em qualquer meio, é
estritamente proibida.

Na secção mais técnica, partilho convosco como conseguir a máxima nitidez nas
nossas fotografias, sem ter de usar aberturas muito pequenas para maximizar a
profundidade de campo. Com recurso ao Photoshop, vamos aprender como se faz
focus stacking.

Os direitos de autor do
conteúdo aqui apresentado
permanece com os seus
proprietários, sendo o
mesmo publicado com a
necessária permissão.

Depois, na secção 4:3 (em honra ao formato desta revista), onde todos podem e
devem participar, apresentam-se os fotógrafos Fernando Gonçalves, Francisco
Coimbra e Luísa Melão. É uma honra para mim recebê-los neste espaço e estou
certo que, os três, vão elevar, e de que maneira, a qualidade desta revista.
Finalizo com mais um livro da minha estante, desta vez uma obra de 1992 do
inglês Charlie Waite, um verdadeiro clássico da bibliografia associada à fotografia
de paisagem natural.
Desejo a todos umas excelentes férias!

Colaboraram nesta edição:
Ângelo Jesus, Fernando
Gonçalves, Francisco
Coimbra, Luísa Melão,
Miguel Serra, Ricardo
Rocio e Ricardo Salvo.
Revisão:
Miguel Serra
www.luisafonso.com
© Luís Afonso, 2022
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Conteúdos.
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ENTREVISTA
Ricardo Rocio

PONTO DE VISTA
A Importância do Sujeito

PONTO DE VISTA
Paisagem Perfeita

Nesta edição, entrevisto o fotógrafo Ricardo
Rocio, de quem fiquei amigo por causa do
meu livro “Casa”, após um desafio para
trocarmos fotografia impressa. Fique a saber o
que o motiva a fotografar, porque não o
encontramos em lado nenhum e que projetos
tem em mãos.

O que é mais importante: o sujeito ou a
fotografia que fazemos dele? Será que é
essencial saber o que se está a fotografar para
se conseguir uma boa fotografia ou ter uma
boa experiência? Neste artigo partilham-se
possíveis respostas sobre este assunto.

O Miguel Serra, fotógrafo e diretor do Festival
de Paisagem de Manteigas, fala-nos sobre a
perfeição na fotografia de paisagem,
desvendando um pouco o tema do próximo
Imaginature, a ter lugar nos dias 19 e 20 de
novembro. Será que a perfeição está na
paisagem ou dentro de quem a retrata?
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PONTO DE VISTA
Leve a Câmara de Férias

GRANDE ANGULAR por Ricardo Salvo
A Bela e os Monstros

NO TERRENO
Shhh. Silêncio.

O Verão está aí e não há altura mais perfeita
para não dar descanso à sua máquina
fotográfica. Descubra algumas dicas essenciais
para fazer das suas férias uma verdadeira
experiência fotográfica.

Faça uma pesquisa no olx por “helios 44”. É
provável que lhe seja devolvida uma lista com
objetivas a custarem uma média de 50 euros.
A proposta do Ricardo é que as experimente e
vá recuperar um pouco do romance perdido
com as novíssimas e ultrassónicas objetivas do
séc. XXI.

Nas Astúrias há uma praia onde o silêncio
impera e onde a geologia rouba todo o
protagonismo ao mar à sua frente. Se nunca
se imaginou numa praia, durante horas, sem
nunca ter vontade de apontar a câmara para
os lados do horizonte, então está na hora de
descobrir como isso é possível.

p. 4-23

p. 29-31

p. 24-26

p. 32-36

p. 27-28

p. 37-45
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SAÍDA DE CAMPO por Ângelo Jesus
Perto

POR DETRÁS DA IMAGEM
Moledo Azul, Praia de Moledo (2016)

4 POR 3
Fernando, Francisco & Luísa

Nesta edição, o Ângelo leva-nos num passeio
às serras perto de sua casa e fala-nos do
privilégio que é fotografar a um palmo do
sítio onde se mora. Como costumo dizer:
fotografar vezes sem conta no mesmo sítio é
muito diferente de fotografar, vezes sem
conta, a mesma coisa, em sítios diferentes.

E se conseguíssemos ignorar um pôr do sol,
daqueles de cores quentes e centenas de likes,
para continuar a fotografar um pequeno
reflexo que se espraie sobre o negro de uma
rocha? Seria certamente um momento de
epifania. E foi...

Nesta 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. Obrigado
aos que, nesta edição, quiseram mostrar ao
mundo um pouco da sua arte.

10

11

12

TÉCNICA
Empilhamento do Foco.

DA MINHA ESTANTE
Charlie Waite, The Making of Landscape
Photographs

BLOCO DE NOTAS
Luís Afonso

p. 46-55

p. 75-79

Como maximizar a profundidade de campo,
sem deixar de usar a abertura que melhor
qualidade extrai das nossas objetivas? Nesta
edição, partilho convosco uma das técnicas
para o conseguir, usando o Photoshop para
retirar, automaticamente, a secção mais nítida
de um conjunto de captações, para depois as
combinar, produzindo uma imagem perfeita.

p. 56-57

p. 80-81

Em 1992, o fotógrafo inglês Charlie Waite
lançou um dos livros essenciais na bibliografia
de qualquer fotógrafo de paisagem natural.
Um livro cheio das histórias por detrás das
imagens, que nos coloca na mente do artista
perante o cenário que pretende retratar.

p. 59-74

p. 82

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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Ricardo Rocio.
Entrevista.
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Ricardo Rocio.
Gosta de livros, de imprimir as suas fotografias e de um bom gin. Não gosta de fotografar nos locais mais populares do planeta, nem
de fazer o que já foi feito. Vamos aproveitar esta oportunidade, única, para desvendar o que se passa no universo de quem vive a
fotografia com uma paixão intensa e que, se o deixarem, fotografa de tudo, a toda a hora. Criatividade, acima de tudo!
Entrevista por Luís Afonso. Fotografias de Ricardo Rocio.

Como foi a infância e adolescência do Ricardo Rocio e o que te levou a pegar numa câmara pela primeira vez?
A infância e adolescência foram passadas no
Alentejo, em Beja, de onde sou natural. Aos dezoito anos rumei a norte, arrastado pelo meu
pai, funcionário do Banco de Portugal, que foi
transferido para Braga. Aqui vivo desde essa altura. A fotografia entrou na minha vida quando
cumpria serviço militar, em Mafra. Arranjei, por
empréstimo, uma rangefinder, para documentar
as minhas saídas para a tapada militar e para
guardar recordações da semana de campo. Já
como graduado, no Porto, continuei a explorar
as possibilidades da fotografia, novamente com
uma máquina fotográfica emprestada. Findo o
serviço militar, decidi comprar a minha primeira
máquina fotográfica, uma Pentax, cujo modelo
não me recordo. Era toda xpto, com um aspeto
fantástico - pensava eu na altura - com uma objetiva zoom e tudo. Fruto de não ter a mínima

ideia do que era fotografar, rapidamente cheguei à conclusão que a minha máquina fantástica afinal não passava de um “mono”, que nem o
controlo manual da exposição permitia. Ainda a
usei durante algum tempo, enquanto me educava fotograficamente, para que o passo seguinte
não fosse dado em falso. E não foi. A aquisição
da segunda máquina já foi uma escolha acertada, tendo optado por um corpo decente, suportado por um sistema de objetivas à altura. Passado uns anos, adquiri uma médio formato que
usei durante anos a fio, em paralelo com o meu
sistema 35mm. Era um outro patamar de qualidade. Foi, de longe, a máquina que mais prazer
me deu usar. Ainda passei, ao de leve, por um
sistema de grande formato, mas acabei por não
lhe dar grande uso, pois não tinha um ampliador que suportasse 4x5 e cheguei à conclusão
que imprimindo por contacto não retirava proveito máximo do enorme negativo que obtinha.
Atualmente trabalho em digital.

Tu fotografas a natureza porque gostas de
estar nela ou porque se tornou num sujeito
de ocasião? Conta-nos um pouco da tua relação com a natureza e o que sentes quando a
retratas.
O meu gosto pela natureza foi muito anterior a
sequer ter pensado na fotografia como uma atividade pela qual me viria a apaixonar. A minha
mãe era professora primária e desde os meus
quatro ou cinco anos tive a sorte de todos os
anos poder passar os três meses de verão, ou
em casa dos meus avós, numa aldeia no coração
do montado alentejano, ou nas praias da costa
alentejana, onde os meus pais tinham uma casa
de madeira. O contacto com a natureza e com a
vida selvagem existiu desde sempre. Ainda me
recordo de, em criança, andar com os meus
amigos a procurar os imensos vestígios das mudanças de pele das cobras, que se encontravam
por todo o lado, junto ao local onde tinha a
casa. Ou então, a passear pelo campo fora, à
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procura das inúmeras espécies de aves que por
lá abundavam. Quando comecei a ver o mundo
através de uma lente, fazer fotografia de paisagem aconteceu quase tão naturalmente como
respirar. No entanto, apenas muito recentemente comecei a fazer fotografia de vida selvagem.
E estou a adorar.
Se não fosses fotógrafo de natureza, continuarias a fotografar?
Seguramente. Os meus interesses em fotografia
são muito diversos e a fotografia de natureza
representa apenas uma pequena parte desses
interesses. Gosto de quase todos os géneros de
fotografia e não tenho qualquer problema em
hoje estar a fotografar uma paisagem, no dia seguinte estar a fazer fotografia de rua e no próximo andar com uma objetiva macro a trabalhar
pequenos mundos. Embora distintos, esses géneros têm em comum requererem os mesmos
estímulos de criatividade, coisa que por si só me
agrada. Mas, se um dia tivesse que optar por
apenas um género, esse seria seguramente o
minimalismo, não a fotografia de natureza.
Outra das minhas grandes paixões é a fotografia
noturna.
Qual é o aspeto mais desafiante de se fotografar no mundo natural?
Conseguir fundir-se com esse mundo e sair dele
sem deixar marcas negativas.
Concordo plenamente. Achas que os fotógrafos de natureza têm tendência em deixar melhor ou pior o mundo que habitam?
Como fotógrafo, o meu desejo é que os meus
parceiros contribuam, com o seu trabalho foto-

gráfico e visão pessoal, para fazer deste um
mundo melhor. É minha convicção que a esmagadora maioria deles assim o faz. Infelizmente,
também há fatores que contribuem para que a
coisa não seja sempre assim. Não é necessário
perder muito tempo nas redes sociais para que
se torne óbvio que, na comunidade de fotógrafos, há uma série de egos à solta, bem como
uma série de competições pouco saudáveis, que
levam que as fotografias sejam usadas como
troféus e que a sua obtenção justifique qualquer
meio para os atingir. Isto é particularmente
óbvio em fotografia de vida selvagem e é bom
que os fotógrafos mantenham em mente que o
respeito pelo bem-estar dos animais ou a conservação de zonas protegidas está primeiro e
não vale tudo para se obter uma boa fotografia.
Às vezes, há que saber perder uma boa oportunidade, porque não é adequado o que temos de
fazer para captar essa imagem. A vida continua
e novas boas oportunidades voltarão a surgir.

Marvão. (data não registada)

Para finalizar este assunto, qual o maior desafio de fotografar vida-selvagem?
Provavelmente, o primeiro de todos será saber
como chegar aos animais. Foi esta a dificuldade
que imediatamente senti. Depois, há que estar
preparado para uma longa caminhada, pois
conseguir um trabalho de qualidade requer
muito empenho e perseverança. Há que investir
bastante a estudar e conhecer os comportamentos das espécies que pretendemos trabalhar, colocando depois tempo, muito tempo, até resultados de qualidade começarem a aparecer. O
maior desafio será não desistir. A fotografia de
vida selvagem requer uma dose maciça de paciência e, por vezes, é tentador baixar os braços. Mas há que acreditar sempre que, não desistindo e colocando trabalho, o tempo trará as

Pág. seguinte:
Pitões das Júnias, PNPG. 2022
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devidas recompensas.
Já agora, a título de dica para quem quer tentar
a sua sorte, há mais dois fatores que considero
importantes referir. O primeiro, é saber observar. Um bom par de binóculos faz milagres.
Tempo investido a observar é tempo ganho a fotografar. Nas duas espécies para as quais orientei a minha atenção, antes de as tentar fotografar, investi bastante tempo a observá-las. Quando decidi avançar, já sabia perfeitamente a
forma como deveria abordar as sessões fotográficas e os locais exatos onde trabalhar. Não
avancei à sorte, rezando a Santa Engrácia para

que empurrasse animais para a frente da minha
objetiva. O segundo é pedir ajuda a quem é
mais experiente nestas andanças, para obter informação importante sobre comportamentos e
técnicas a seguir, de forma a encurtar o tempo
necessário para atingir os objetivos. Aproveito a
oportunidade para agradecer aos quatro fotógrafos que me ajudaram e acarinharam durante
os meus primeiros passos nesta atividade. Eles
sabem quem são.
É interessante falares dos binóculos, pois há
mais fotógrafos de natureza que não os têm
na mochila do que se pode pensar. Eu tam-

bém os acho fundamentais. E por falar em
mochila, que equipamento usas atualmente
e para quando o regresso ao médio formato?
Atualmente tenho à disposição duas opções diferentes: um sistema dSLR Nikon, com um
corpo full-frame (D800) e doze objetivas e um
sistema mirrorless Fujifilm, com três corpos
APS-C (X-E2, X-T2 e X-T3) e cinco objetivas. O
sistema que uso atualmente é o Fujifilm. Abracei de alma e coração o mirrorless e não tenciono voltar atrás. Adoro a sensação e as funcionalidades destas pequenas máquinas. E como frequentemente faço longas caminhadas monte
acima, o facto de o equipamento ser muito mais
leve faz toda a diferença. Para fotografia de
vida selvagem, poder usar um obturador eletrónico é uma enorme mais-valia, pois a ausência
de ruído do obturador permite-me estar a fotografar sem ser detetado (usando camuflagem,
obviamente), sem perturbar o sujeito e, consequentemente, sem alterar o seu comportamento, o que me garante maior probabilidade de
sucesso.
O regresso ao médio formato está a ser equacionado, pese embora o facto de ter de ser uma
decisão amadurecida, uma vez que implica, não
só a aquisição do corpo, como também das objetivas. Recentemente, tive oportunidade de testar um destes equipamentos e fiquei com uma
primeira impressão mesmo muito boa. O corpo
é bastante mais pequeno do que imaginava e o
seu manuseamento foi deveras agradável, não
obstante o tamanho das óticas ser bastante
maior do que as que uso atualmente, o que
tampouco constitui qualquer surpresa. Mas o
conjunto é bem equilibrado e confesso que me
fiquei a “babar” um pouquinho pelo tamanho e
qualidade de imagem do visor eletrónico.
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Fala-nos agora um pouco sobre o teu processo criativo. Como nascem as tuas fotografias?
Não tenho apenas uma resposta para essa pergunta. No que respeita à captação das imagens,
a forma que mais gosto de trabalhar é orientada
a um tema ou projeto. Muitas das vezes saio de
casa com um plano em mente e tento obter
imagens que encaixem no tema que estou a trabalhar. Gosto de explorar novas linguagens para
ilustrar uma mesma ideia. Outras vezes, saio de
casa sem destino, sem ideias pré-concebidas e
permito-me passear pelos locais por onde me
sabe bem andar, deixando que as imagens venham até mim, se vierem. É uma abordagem
mais reativa, à qual não fecho as portas. Caso a
musa não queira nada comigo, nada de mal
acontece, porque o passeio já valeu só por si. A
segunda parte do meu processo criativo, a interpretação e revelação das fotografias, é tão ou
mais estimulante que a sua captação. Novamente, não tenho uma abordagem única. Por vezes,
pego num ficheiro raw e trabalho-o para obter o
resultado que tinha em mente na altura da captação, de forma a fechar o círculo. Outras vezes,
exploro novas possibilidades, revelando, ou de
uma forma que não tinha inicialmente considerado, ou tentando encontrar novas imagens
dentro da imagem. Este processo de redescoberta, a nível criativo, não é muito diferente de
procurar uma imagem no momento da captação. Adoro fazer isto.
O que faz, na tua opinião, uma boa fotografia? E quantas dessas boas fotografias fazes
numa saída fotográfica?
Como em qualquer forma de arte, o "bom" é
subjetivo e tem que ser entendido como tal. Do

ponto de vista do espetador, para mim uma boa
fotografia é aquela que me prende visualmente,
me faz querer investir tempo a apreciá-la, a estudá-la, a ficar, simplesmente, na sua presença.
Aquela que, pela sua mensagem ou beleza, não
me deixa indiferente. Do ponto de vista de
autor, uma boa fotografia é aquela que me
deixa orgulhoso de ter sido eu a criá-la. Não há
necessidade de a tentar definir de outra forma.
É algo que se sente, não que se explica.
Quantas "boas" fotografias faço por saída? Ui,
pelo menos aí umas cinquenta! (risos) Não, espera, estava a brincar. Tenho saídas em que regresso de mãos a abanar. Encaro-o com a maior
das naturalidades. Tenho saídas em que chego a
casa com a sensação de dever cumprido, com
umas quantas imagens decentes. E há aquelas
saídas em que sinto que foi o meu dia, em que
sinto as borboletas no estômago e me tento
acalmar durante o regresso a casa, repetindo
vezes sem conta na minha cabeça que está tudo
bem, que o cartão de memória que tenho na
máquina é de ótima qualidade e que não vai falhar. Acontece-me, de vez em quando. Infelizmente, o meu rácio de fotografias "boas" por
sessão é bastante reduzido, muito mais do que
gostaria, não fosse eu o meu maior crítico.
Achas que há uma marca única na tua fotografia que faça com que as pessoas as reconheçam imediatamente como sendo tuas?
Achas isso importante?
Marca única não diria, até porque não considero que a minha fotografia seja “a última bolacha
do pacote”. No entanto, considero que o meu
trabalho, quando visto como um todo, tem uma
espinha dorsal e um estilo identificável. Algumas das pessoas com quem o costumo partilhar

já comentaram exatamente isso, sem que eu
lhes tenha perguntado. Se acho importante?
Sim, sabe bem ser reconhecido como tendo
uma identidade própria.
Por falar em identidade, não tens qualquer
presença online. Porquê? O que ganhas e o
que perdes?
Essa pergunta é uma constante na minha vida.
Persegue-me. Tenho amigos, com quem vou
partilhando algum do meu trabalho, que não se
cansam em massacrar-me regularmente com o
assunto. Isto é algo que sinto dificuldade em explicar, pois receio não o conseguir fazer de uma
forma entendível. Mas vou tentar.
Fotografia é algo que faço para mim. Para grande desgosto meu, o facto de não partilhar o
meu trabalho com muitas pessoas é confundido
com egoísmo. Mas não o é, de todo. Tem, sim, a
ver com a forma como encaro a vida. Eu sou,
por natureza, uma pessoa introvertida. Muito!
A minha energia emocional provém de um processo de diálogo interno, de um processo de criação que existe dentro do meu próprio mundo.
Não fazendo questão de manter o meu trabalho
apenas e só para mim, tampouco sinto necessidade de o tornar público. Apenas o vou partilhando com o tal círculo restrito de amigos que
fazem parte deste meu mundo. Sair dentro
desta bolha de proteção “seca-me” emocionalmente, deixa-me desconfortável. Por isso, muito
dificilmente me irão apanhar como ator em
eventos públicos. Posso abrir alguma exceção,
quando entender haver um motivo maior com o
qual me identifico, que pode ser uma colaboração pontual num evento ou mesmo o caso desta
entrevista para a tua revista, por a considerar
uma iniciativa louvável e estar por isso disponíPERSPETIVA #004

8

ENTREVISTA | Ricardo Rocio

vel para dar o meu contributo. Mas considera
isto uma exceção à regra. O que ganho? Nada!
O que perco? Nada!

São Mamede, Braga. 2016

De qualquer forma, não é totalmente verdade
que não tenha presença online. Mas como não
faço divulgação desta presença, é quase como
se ela não existisse. Pode ver-se algum do meu
trabalho em ndmagazine.net e num blog de fotografia com um conceito que considero interessante e no qual participo desde 2016, em colaboração com um amigo. O blog consiste num
jogo que se perpetua. Um de nós carrega uma
fotografia, o outro responde com uma outra fotografia, em que tem, obrigatoriamente, de
haver um ponto de contacto entre elas, seja
esse ponto de contacto conceptual, um elemento da imagem, uma técnica fotográfica, um género fotográfico, uma emoção, o que seja. Qualquer das fotografias carregadas é sempre um seguimento da fotografia anterior. Chamamos a
isto Diálogo em Fotografia. Já lançamos um primeiro livro com o resultado deste jogo e estou
neste momento a trabalhar no segundo volume.
Pode ser visto em dialoguein.photography.
Muito interessante esse diálogo. Voltando ao
terreno, qual o local onde gostas mais de fotografar? Porquê?
Se calhar é mais importante partilhar quais os
locais onde menos gosto de fotografar e porquê... Nos locais para onde os fotógrafos convergem aos “bandos”. É o lugar-comum. Alguns
deles são de uma beleza ímpar e oferecem
oportunidades fotográficas deslumbrantes, mas
já não suporto ver fotografias, sem fim, desses
locais. Talvez intoxicado por, nas redes sociais,
ser atropelado por centenas de fotografias desses locais, que já nada me oferecem de novo.

Ou talvez porque, quando estou neles, estou
mais preocupado em evitar repetir fotos já minhas conhecidas do que concentrado em trabalhar a minha própria visão do local. São um
turn off incrível. Fujo deles com todas as minhas
forças. Obviamente, sem qualquer crítica a
quem opta por trabalhar nesses locais. Afinal,
cada um de nós é livre de seguir o caminho que
entenda ser o adequado aos objetivos traçados
e à sua forma de estar na fotografia. Nada contra! Quanto aos locais onde gosto de fotografar,
a resposta é simples: locais em que me sinta
bem, em que possa estar a trabalhar concentrado e em tranquilidade e que tenha possibilidade
de visitar regularmente. Neste momento, por
ter lá uma casa, um dos locais por onde costumo andar é o planalto da Mourela e a serra
junto a Pitões das Júnias. Para além de alguma
fotografia de paisagem que por lá faço, decidi,
este ano, abraçar um desafio diferente, tentando obter um pequeno portefólio sobre a cabramontês. É a primeira vez que tento algo do género e espero divertir-me bastante a fazê-lo.
Para já, ainda está numa fase muito muito embrionária, apenas tendo feito cinco sessões,
para “apalpar terreno” (uma delas foi um fiasco
incrível e isso faz parte do processo, mas nas
outras quatro já consegui alguns resultados interessantes). Tenciono continuar este pequeno
projeto em outubro, quando a atividade dos
animais for mais propícia ao que pretendo e
quando a estação do ano vestir os cenários com
roupas mais interessantes.
Sei que gostas muito de imprimir as tuas fotografias. Fala-me desse processo e do que
ganhas com ele.
Durante muitos anos, quando trabalhava no
analógico, a impressão era algo fundamental no
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meu processo criativo. Tinha em casa um laboratório de impressão, a preto e branco, para
35mm e médio formato. Passei anos a fio a
aprender, a afinar os meus processos de impressão, a participar em workshops com impressores
conceituados, a trocar ideias e conhecimento
com fotógrafos cujos trabalho admiro, entre os
quais um que durante um período trabalhou
para o Michael Kenna. Um dia, com a ascensão
do digital, os fabricantes dos papéis que eu
usava cessaram as suas linhas de produtos e
tudo o que tanto trabalho me deu a construir,
colapsou num estalar de dedos. Podia continuar
a imprimir em papéis alternativos de marcas de
nicho, mas as viragens deixaram de funcionar
da forma que pretendia. Foi um murro no estômago que prefiro não recordar. Em vez de baixar os braços optei por ser objetivo. Tentei fazer
uma previsão realista do que seria o futuro da
fotografia analógica. Com algum amargo de
boca decidi então enveredar apenas pela fotografia digital, uma vez que na altura já se adivinhava que não iria demorar muito tempo até
que a qualidade do digital amadurecesse e superasse a do analógico. Coloquei de lado as minhas máquinas de sempre, arrumei o laboratório na garagem e resignei-me à ideia que a era
da impressão em papel tinha chegado ao fim,
tendo sido substituída pela visualização das
imagens num ecrã de computador. Mas, recentemente, tudo mudou. Estava a ver o portefólio
de impressão de um fotógrafo cujo trabalho me
agrada imenso e preparava-me para lhe comprar uma das suas fotografias, quando uma
ideia me passou pela cabeça: "Ele é fotógrafo,
eu sou fotógrafo, porque não lhe propor a troca
de uma das suas imagens por uma das minhas?"
Para grande satisfação minha, a ideia foi aceite.
Mas, havia ainda um problema a ultrapassar:

onde fazer a impressão da minha imagem? Depois de uma troca de emails e por sugestão
desse fotógrafo, o ideal seria eu fazer a impressão aqui por Braga, para ter controle direto
sobre o resultado final. Tentei contactar a única
pessoa que conheço capaz de fazer impressões
decentes aqui em Braga, mas não obtive resposta. Decidi então fazer o que já devia ter feito há
muito: comprar uma impressora jato de tinta
profissional e voltar a fazer eu próprio as minhas impressões. Confesso que, na altura, devido à minha total inexperiência em impressão
digital, passei um mau bocado até conseguir um
resultado digno da troca a que me tinha propos-

to. Mas penso ter conseguido atingir esse objetivo. Neste momento, já tendo amadurecido um
bom bocado o meu conhecimento em impressão
digital, já me sinto confiante para passar para
papel de algodão as minhas fotografias, exatamente da forma que quero. A sensação tátil de
voltar a pegar numa boa impressão, o orgulho
de ver materializado o fruto de um trabalho que
anteriormente apenas existia nos meus discos
rígidos, é algo quase indescritível. Só uma impressão em papel dá à fotografia a dignidade
total que esta merece.
Que fotógrafos influenciaram ou inspiraram
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mais o teu trabalho? Nacionais e estrangeiros?
Dois fotógrafos, com abordagens fotográficas
diametralmente opostas, marcaram muito a
forma como perceciono fotografia. Em comum
nos seus trabalhos só mesmo a brutal qualidade
das suas impressões. Foi vendo exposições
deles, em galerias, que aprendi como uma boa
impressão deve ser feita. Michael Kenna e JoelPeter Witkin. A nível de fotografia de natureza e
vida selvagem, o primeiro fotógrafo que admirei foi Jim Brandenburg. Mas há muitos mais
com trabalhos que me inspiram: Charles Cramer, William Neill, Frans Lanting ou Vincent
Munier. Depois, há todos os “clássicos”, que
quase nem vale a pena enumerar: Ansel Adams,
John Sexton, Bruce Barnbaum… Mas as minhas
fontes de inspiração vão muito além de fotógrafos conceituados. Eu inspiro-me imenso em fotógrafos que nem me dou ao trabalho de lhes
fixar o nome. Mas sei bem onde os encontrar.
Quem tenha um feed de Instagram e se dê ao
trabalho de o curar cuidadosamente, de forma a
limpar a avassaladora onda de lixo visual que
por lá gravita, certamente irá encontrar portefólios fantásticos, que merecem “ser vistos com
olhos de ver” e estudados com todo o cuidado.
A nível nacional, prefiro não avançar com
nomes, mas dentro do panorama de fotografia
de natureza e de vida selvagem, felizmente,
temos alguns fotógrafos que estão a surgir com
trabalhos muito interessantes e estão a elevar o
patamar da qualidade deste tipo de fotografia
em Portugal.
Sei que tens uma bela biblioteca de livros de
fotografia. Qual a mais-valia de um bom
livro de fotografia?

No primeiro dia que entrei numa livraria, há
muitos anos, nos Estados Unidos, saí de lá com
cem contos (não estou a falar de 100 euros - na
altura ainda nem havia a moeda -, mas sim de
100 mil escudos, o que, à época, representava
uma quantia considerável) de livros de fotografia debaixo do braço. E estive por lá mês e
meio, pelo que não é difícil imaginar o que
aconteceu a seguir. Ainda me lembro de, na
volta, no aeroporto de Lisboa, ser abordado
pelo controlo da alfândega. A senhora apontou
para as duas absurdamente grandes malas que
trazia comigo e perguntou o que estava dentro
delas. "Roupas, essencialmente", respondi, enquanto sentia as pingas de suor começarem a
escorrer testa abaixo. O suspiro de alívio que
dei quando ela me disse "então pode passar"
deve ter-se ouvido em Braga. Memórias à parte,
sempre que possível gosto de comprar um bom
livro fotografia de autor, para ir acrescentando
valor à minha coleção. Este mês, por exemplo,
enquanto espero que a Sandra Bartocha lance o
“Rhythm of Nature”, já vem o “Gathering
Time”, do Simon Baxter, a caminho.

Pág. anterior:
Pitões das Júnias, PNPG. 2021

Prado, Braga. 2016

Uma boa biblioteca é algo que valorizo. Folhear
um bom livro de fotografia, para além de ser
uma boa fonte de aprendizagem e de inspiração, é acima de tudo um puro prazer. Então, se
acompanhado por um bom gin, é algo que me
transporta para outra dimensão.
Por falar em gin, que é algo pelo qual também nutrimos uma paixão em comum, se estivéssemos num bar à conversa, para além
de fotografia, falaríamos de quê?
Espero brevemente ter oportunidade de responder, em pessoa, a essa pergunta. O gin fica por
minha conta.
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Ricardo Rocio.
Portefólio.
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A Importância do Sujeito.
“Deixe o sujeito criar as suas próprias fotografias. Torne-se uma câmara”. ~ Minor White
Texto e fotografias por Luís Afonso.

Nesta nossa língua, que também é a de Camões,
fotografia tem um duplo significado: tanto é a
arte ou o processo pelo qual se fixa a imagem
de um qualquer objeto ou realidade num sensor
digital (ou superfície fotossensível) com o auxílio da luz, como é a imagem obtida por esse
mesmo processo (in Dicionário Priberam da
Língua Portuguesa).
Seja em que caso for, a fotografia está sempre
associada a um sujeito, pois capta-se sempre
qualquer coisa e o resultado é sempre uma imagem de algo. Mesmo que tapemos os olhos e fotografemos aleatoriamente, captaremos sempre
alguma coisa (ou a ausência dela, caso exageremos no processo de captação).
Na fotografia, tal como nas restantes artes-visuais, o artista cria sempre algo que é mais do que
a arte em si. Não se pinta uma pintura, esculpe
uma escultura ou fotografa uma fotografia que
resulte em nada, que seja apenas um subproduto de um processo que se encerra em si, desprovido de qualquer sujeito (formal ou abstrato).

Se assim fosse, o resultado seria algo impossível
de descrever para além de “isto é uma fotografia” (ou pintura, ou escultura).
Esta introdução, complicada e aparentemente
sem sentido, serve apenas para afirmar que o
sujeito é coisa importante. Mas será assim tão
importante que o fotógrafo precise de o conhecer, com maior ou menor profundidade, para o
poder retratar? Foi exatamente esta a questão
que se instalou, recentemente, num círculo de
amigos que, de tempos a tempo, se junta à volta
da fotografia.
Um desses amigos defendia que o estimulo visual, causado por um determinado sujeito, é
tudo o que é preciso para se criar uma fotografia. Tal como um pintor não precisa de saber o
que são barcos para pintar um, também um fotógrafo não tem de conhecer o que são bétulas
para as retratar em fotografia. De igual forma,
nada garante que um fotógrafo especialista em
árvores e que sabe tudo o que há a saber sobre
vidoeiros consiga uma “melhor” fotografia de

um deles do que um fotógrafo que está perante
um pela primeira vez e sobre o qual nada sabe.
Conhecer a fundo um determinado sujeito não
é garantia de melhores resultados. Tal como
para um pintor, ter capacidade de observação e
um interesse visual sobre como um sujeito fica
quando iluminado será o que realmente interessa. Mas será isto verdade em todos os tipos de
fotografia?
Tome-se o exemplo do fotojornalismo ou da fotografia de casamentos. Para um fotojornalista,
o sujeito é extremamente importante. Sem ele,
não há narrativa e sem narrativa não se consegue contar a verdade, sem distrações ou supérfluo. Na fotografia social, interessa contar a história daquelas pessoas ou daquele evento. Sem
um sujeito, nada disto é possível.
Felizmente, tenho a possibilidade de conviver
com alguém que fotografa pessoas e muitas
vezes ouço o planeamento que cada uma dessas
sessões implica. “É preciso que leve duas mudas
de roupa” ou “deve evitar roupa de riscas ou
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quadrados pequenos com muita cor”. Cada uma
destas sessões implica um conhecimento do sujeito que parece não importar para alguém que,
como eu, faz outro tipo de fotografia. Tanto na
fotografia social, como no fotojornalismo, sair
para o terreno apenas com a capacidade de
estar alerta a um estimulo visual não chega. É
preciso, na realidade, saber o que se vai fotografar, como fotografar, que se deve esperar,
como orientar ou tomar o melhor partido daquilo que se sabe que o sujeito vai fazer. Penso
que não é preciso pedir-vos que experimentem
ir fotografar um casamento sem nunca ter ido a
um para se perceber que não vai correr bem.
E na fotografia de paisagem e natureza, será
preciso conhecer o sujeito ou posso ir “pintar”
orquídeas sem saber o que são? Bom, em principio pode-se, claro. Duvido é que se consiga
identificar alguma para se poder retratar. Para
poder captar o sujeito X é preciso, pelo menos,
saber identificá-lo. Ainda assim, se quisermos
fotografar sem conhecer o sujeito podemos
optar por uma atitude desprendida, fotografando de forma empírica. Ou seja, sair para fotografar o que aparecer e não este ou aquele sujeito.
Como é óbvio, não há nada de mal em qualquer
uma das abordagens. Fotografar aquilo que nos
estimula visualmente é deveras libertador, uma
vez que nos permite criar sem amarras e fotografar o que nos apetecer, aquilo que sentimos
“certo” num determinado segundo das nossas
vidas. A arte, na sua essência, é como um rio
que corre sem parar, indiferente ao que se passa
nas suas margens e é essa liberdade que um fotógrafo pode experimentar sem preconceitos.
De igual forma, também não há nada de errado

em conhecer-se a fundo um determinado assunto, deixar-se enamorar por ele e com isso enriquecer a experiência de o retratar. Até porque,
por vezes, será a única forma de o conseguir. Na
fotografia de natureza, em especial na fotografia de seres vivos, é fundamental conhecer o sujeito, sob pena de nunca o conseguirmos fotografar de forma efetiva. Não vale a pena ir fotografar orquídeas no outono, porque a probabilidade de o conseguirmos é baixa. Tal como será
difícil fazer um bom trabalho com mamíferos,
em ambiente selvagem, sem conhecer bem os
seus hábitos.
Mesmo quando fotografamos ambientes naturais, conhecer um pouco do sujeito, mesmo
para o registar de forma mais criativa, é recomendado. Saber qual a melhor luz, a melhor altura do ano, os melhores locais, tudo isso maximiza a hipótese de fazermos fotografias que nos
preenchem. E, quando isso não acontece, teremos sempre a recompensa de ficar a conhecer
melhor um determinado assunto, para poder
falar dele, para o perseguir, para o acarinhar e,
acima de tudo, para o proteger e conservar.
Mas há ainda uma pergunta para a qual gostava
de partilhar uma resposta: será o sujeito mais
importante do que a fotografia? A minha resposta é: depende.

Orquídea silvestre (Cephalanthera longifolia),
Alvados. 2020

Dependerá do tipo de fotografia. No caso do fotojornalismo que mencionei há pouco (ou na fotografia documental), o sujeito é claramente
mais importante do que a arte da fotografia. É
verdade que alguns dos grandes fotojornalistas
arriscaram em fazer fotografias com algum
cunho artístico (e cada vez mais há bons exemplos disso), mas se virmos a maior parte das fotografias que são ou ilustram notícia, facilmente
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se percebe que o mais importante é o que se
está a fotografar.
Na fotografia social, o sujeito é também o mais
importante. Nenhum fotógrafo volta de um casamento sem fotografar os noivos. Mas aqui,
muitos clientes já procuram um balanço entre
sujeito e mérito artístico, tendo o fotógrafo mais
liberdade para explorar criativamente o seu assunto, podendo apresentar um conjunto de fotografias com características menos documentais.
Na fotografia de natureza, tal como eu a persigo, a liberdade criativa permite-me captar os

meus sujeitos sem que eles estejam efetivamente lá de forma clara e representativa. Depende
sempre do meu propósito e daquilo que quero
fazer com as minhas fotografias. Mas mesmo
quando capto esses assuntos de forma mais abstrata, gosto de saber o que estou a fotografar.
Gosto de desconstruir o que conheço, o que me
apaixona e não o acaso. É a minha forma de
estar na fotografia, na natureza, na vida: conhecimento e partilha acima de tudo.
Respondendo à ultima das perguntas, por
vezes, na fotografia que crio, o sujeito é o
menos importante. Até porque, quem vê, nem
consegue adivinhar o que fotografei. E quando

isso acontece, passamos nós a ser o sujeito.
Eu gosto de me embrenhar naquilo que fotografo. Saber o nome dos locais, das espécies, de
saber a cultura que os envolve e como ocupam
o seu espaço e o tempo neste planeta. Gosto de
falar sobre eles, de me deixar encantar por eles,
de os mostrar ao mundo como sendo “meus”.
Na verdade, gosto de criar uma relação com
eles e isso espero que se veja na minha fotografia. Este conhecimento do sujeito transforma a
minha fotografia.
Não é fundamental que isto aconteça com todos
nós e percebo o meu amigo quando ele diz que
o estimulo visual lhe chega para fazer a sua
arte. Tem tudo a ver com o processo que usamos para fotografar, para criar, e o modo como
conseguimos chegar às imagens que criamos
dentro de nós.
Acima de tudo, o mais importante, é perceber
que não há certo nem errado em nenhuma destas abordagens. Conhecer o sujeito é fundamental nalguns casos, enquanto noutros é completamente irrelevante. Depende do tipo de fotografia que fazemos, do nosso intuito, da nossa maneira de sair para o terreno para fazer fotografia.
Fundamental é mesmo sair, para fotografar. O
quê? O nosso sujeito, é claro!

Massaroco (Echium candicans), Madeira. 2017
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Paisagem Perfeita.
“Idade e desgosto ter-me desgastado. A minha vida não tem sido nada para além de um fracasso, e tudo o que me resta fazer é
destruir as minhas pinturas antes de desaparecer”. ~ Claude Monet
Texto e fotografias por Miguel Serra.

Para a madrugada de amanhã está reservada
mais uma daquelas jornadas fotográficas que
promete. As expetativas são elevadas. Por isso,
convém não descuidar a verificação de todo o
material e acondicionar o equipamento na mochila. Não tarda, é tempo de deitar e descansar
umas horas, pois o sol rompe cedo e para estar
no local programado antes dos primeiros raios,
será necessário caminhar pela montanha adentro mais de uma hora. Um percurso difícil e acidentado, trilhado na sua maioria ainda durante
a noite.
A dificuldade em adormecer é mais que evidente, onde o pensamento recai unicamente na
preparação da aventura que se avizinha. Depois
do domínio das técnicas fotográficas e do controlo do equipamento, o grande anseio é conseguir a melhor composição, com o objetivo de
revelar o quão belo é o cenário. Alcançar o momento na sua total excelência, onde a harmonia
e a coerência dos elementos façam mais sentido
na história da imagem.

O despertador toca e só me consigo recordar
que adormeci imaginando a melhor luz para a
cena que hoje quero retratar. A ansiedade começa a tomar ainda mais conta do meu corpo.
Noite cerrada, começo a calcorrear a vereda sinuosa e penso no perfecionismo absurdo que
muitas vezes me inquieta. A perfeição está bem
presente na forma de pensar, reagir perante determinada tarefa e até na comunicação pessoal.
Cada vez mais, o ser humano procura a perfeição em tudo o que executa. Mas, por motivos
vários, esse estado pode não ser alcançado, conduzindo à frustração e desilusão. Seja qual for o
propósito, o melhor é sempre encontrar o equilíbrio e não deixar a excelência atingir a obsessão. O pilar fulcral da fotografia de paisagem
nunca pode ser a perfeição, pois ela só existe na
consciência de cada um de nós. O ato de fotografar paisagem deve ser entendido como um
longo caminho de captação de momentos de
rara e fugaz beleza.

Entretanto, percorrido metade do trilho desta
madrugada, surge a determinação de deixar ali
mesmo as amarras que me amedrontaram na
noite passada e aproveitar todos os instantes,
independentemente de qual venha a ser o resultado fotográfico final.
A perfeição pode vedar uma qualquer saída,
quando, por exemplo, as condições de luz não
são as mais adequadas para determinada captura fotográfica. Independentemente das condições atmosféricas, o mais importante é sair de
casa, conhecer e explorar os locais, colocar em
prática as aptidões técnicas, testar os equipamentos e, acima de tudo, desfrutar da paisagem
com respeito. Neste contexto, o mais importante é dar liberdade a si mesmo de poder falhar
na busca da imagem perfeita.
Chegado ao local, conforme programado, procuro o melhor enquadramento e coloco a câmara fotográfica no tripé, sem descuidar que o essencial é usufruir da ocasião. Na fotografia de
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paisagem, assim como na nossa vida, convém
também lembrar que há dias bons e menos
bons.
Procure seguir o seu próprio caminho. O seu estilo vai acabar por surgir e as imagens vão completando um puzzle inacabado. Um portefólio
consistente e coerente vai acabar por despontar,
mais cedo ou mais tarde, completando e afirmando a identidade do fotógrafo. Ser espontâneo e tentar a sorte, concentrando-se mais no
momento do que na fotografia.

Efetuado o registo fotográfico desta madrugada,
é altura de descansar um pouco e aproveitar o
que a paisagem proporciona, deixando de lado
o equipamento.
Ainda sem grande firmeza sobre as imagens realizadas que mais tarde serão reveladas, a única
certeza é que valeu bem a pena subir a montanha e avistar o horizonte. Sentir o aroma das
flores emergentes da vegetação espontânea,
ouvir o curso de água a correr veloz entre o granito milenar e o chilrear das aves que por ali

têm o seu habitat. Agora, o caminho de regresso a casa espera por mim!
Mesmo assim, e em jeito de desafio, as perguntas impõem-se: Quando se fala de criatividade,
será que a perfeição existe realmente? Ou na
busca da perfeição, o que realmente importa é
mesmo surpreender e gerar emoções através
das nossas fotografias?

Lagoa da Paixão, Serra da Estrela. 2021
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Leve a Câmara de Férias.
Texto e fotografias por Luís Afonso.

Estudar antes do teste!
Estudar o local de destino do ponto de vista fotográfico, antes de sair de casa, pode representar a diferença entre estar no local certo à hora
certa ou simplesmente estar no local errado independente da hora do dia… ou da noite. É
uma boa ideia fazer um pouco de pesquisa
sobre os locais que vai visitar para saber o que
esperar e, em especial, o que não pode perder.
Sites como o flickr, alamy e o Google earth são
ferramentas essenciais para visualizar o que o
espera no local de destino. Este estudo prévio é
ainda mais importante quando a sua viagem é
curta e o tempo está contado. Saber que locais
quer mesmo fotografar pode salvá-lo(a) da frustração de chegar a casa e perceber que não teve
tempo para nada. Marque no seu plano de viagem um ou dois sítios que quer mesmo fotografar e não saia de lá sem o fazer, mesmo que
para isso tenha que sacrificar outros locais de
menor relevância.

Chegar perto
Quer esteja numa de fotografar animais, vege-

tais ou minerais, que é como quem diz, seres
humanos, vida animal, paisagem natural ou humanizada, não deixe de chegar perto e de encher o visor da sua câmara com o motivo a fotografar. Se algo é importante o suficiente para
merecer ser fotografado, o mínimo que pode
fazer é chegar perto e fotografá-lo com a atenção devida. Não deixe que as suas fotografias
sejam invadidas por elementos distrativos que
apenas lá estão porque está cansado demais
para dar um passo em frente. Como dizia Capa,
“se a sua foto não é boa o suficiente é porque
não estava perto o suficientemente.”

Animado vs Inanimado
Inclua pessoas nas suas fotografias de monumentos e arquitetura. Não, não estou a falar do
típico retrato em frente à Torre Eiffel, mas sim
de dar um sexto sentido às suas imagens de paisagem humanizada. Monumentos e arquitetura
são alguns dos cenários mais retratados em férias e incluir pessoas nessas fotografias permite,
não só dar escala aos edifícios e ajudar a decifrar dimensões a quem está a viajar através das
suas imagens, mas também a humanizar algo

que é normalmente cinzento e frio. Empreste
sentimentos a todas essas pedras!

Perguntar não ofende!
Quantas vezes já lhe apeteceu fazer um retrato
de alguém ou de alguma interação humana que
o(a) apaixonou? E de fotografar um monumento do edifício em frente? Não tenha medo de
perguntar se pode. Estou certo que ficará surpreendido com a quantidade de sim’s que vai
receber. Não se deixe abalar pelos “nãos”, pois
essa resposta já tem garantida à partida. Um
sorriso e um acenar com a câmara é, por vezes,
tudo o que basta para conseguir a permissão
que pretende. E não se esqueça de partilhar as
imagens com os seus modelos, quer seja através
do LCD da sua câmara no momento, quer seja
pela promessa do envio posterior das fotografias que acaba de tirar. O importante é que partilhe a sua paixão e que fotografe de forma apaixonada. Se tiver uma atitude positiva, dificilmente terão um outro tipo de atitude consigo.
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Acessórios imprescindíveis
Há acessórios que são tudo menos dispensáveis,
mesmo em viagem. Se não quer levar o seu
tripé que pesa toneladas leve um mais pequeno
e mais leve. Mas não o deixe de o colocar na
mala. Pode ser a diferença entre poder fotografar e não poder. Se o seu género de eleição é a
paisagem natural e pretende fotografar às horas
do dia em que os outros estão ainda a dormir
ou a jantar, então o tripé é mesmo para viajar
consigo. Os filtros, em especial os de densidade
neutra e polarizador são também excelentes
companhias quando em viagem. Se os primeiros
permitem alongar o tempo de exposição para
captar água em movimento ou para transformar
uma praça cheia de veraneantes num local deserto, o segundo permite-lhe dar mais vida aos
céus salpicados de nuvens ou para fazer desaparecer os reflexos dos vidros que se colocam
entre si e as cenas a fotografar. E não se esqueça do verdadeiro protetor da sua lente, o parasol.

Simplificar é a solução
Quando estamos em férias, em especial se visitamos um local pela primeira vez, é fácil ficarmos deslumbrados e querermos fotografar tudo
e ainda mais. Este modus operandi nada tem de
errado e a minha recomendação é que fotografe
mesmo muito e com grande frequência. Mas,
isso não significa que não cuide as suas composições. Cada uma delas. Tente não incluir muita
coisa na imagem. Simplificar é umas das regras
fundamentais da composição fotográfica e disciplinar-se neste sentido enquanto está de férias é
um ótimo exercício para evoluir a sua fotografia. Se na sua fotografia existem mais de 3 ele-

mentos essenciais, está na hora de simplificar.
Quanto mais simples forem as suas imagens,
mais fácil será perceber porque fez determinada
fotografia e o que está a tentar comunicar com
ela. E mais fácil será, para quem as vai ver, perceber por onde andou e o que está a tentar
mostrar.

Destino: Luz
Fotografar ao nascer e pôr do sol pode significar
ter de se levantar e jantar a horas impróprias.
Mas pode também significar trazer das suas férias uma recordação singular e irrepetível. A
melhor luz para se fotografar, quer seja a cidade
ou a natureza, está contida no intervalo que
medeia uma hora antes e depois da alvorada e
ocaso e umas duas horas depois do sol nascer
ou antes do sol se pôr. Se só puder fotografar
durante um par de horas durante o dia, escolha
esse intervalo. Nomeadamente, se decidir levantar-se antes do sol nascer, enquanto quem
viaja consigo está a dormir, terá tempo para
desfrutar dos locais de forma serena e com a
melhor luz e ainda voltar a casa com pão fresco
a tempo do pequeno almoço.

Prepare-se para mudanças de plano
frequentes
E se quando chegar ao local com que sempre
sonhou e do qual viu 1000 imagens antes de
partir algo estiver errado? E se o lago estiver
seco ou se a chuva teimar eu não parar? É preciso estar preparado para mudanças de planos
repentinos. Pode preparar-se em casa e levar
destinos alternativos ou simplesmente pensar
diferente e tentar fazer outro tipo de fotografia.
Se não consegue fotografar a grande vista, por-

Lisboa, 2021

que não procurar detalhes para fotografar? Ou
aplicar novas técnicas às fotografias de sempre?
O importante é que mantenha o mesmo espírito
de fotografar com paixão e qualidade. Outra
dica importante é não planear a visita a muitos
locais num só dia, nem tentar cobrir uma grande área. Assim, se algo acontecer, tem tempo
para esperar pela melhor luz ou para encontrar
algo perto na zona para fotografar com calma.
E não se esqueça, para conseguir as melhores
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imagens, vai ter de colocar algum esforço para
as conseguir. Elas não vão parar ao seu cartão
de memória por acaso…

Aposte na diversidade

Hallstatt. 2012

Como faço questão de dizer nos workshops de
viagem, está autorizado a fotografar de tudo
quando está de férias. Retratos, paisagem natural, paisagem humanizada, arquitetura, quotidiano das pessoas, fotografia de rua, detalhes…
enfim, qualquer cenário, desde que o(a) apaixone, deve ser fotografado. O importante é que o
faça com qualidade. O meu conselho é que faça
primeiro todos os “postais” que tem de fazer. Se
está em frente ao Monte Branco, à Torre de
Londres, ou a outro ícone qualquer, é importante que grave no cartão de memória da sua
máquina o obrigatório postal. Isto não quer
dizer que depois não puxe pela sua criatividade
e que depois parta à descoberta desses mesmos
ícones de forma mais pessoal. Mas garanto-lhe
que se, primeiro, não fizer a foto da “praxe”, se
vai arrepender para sempre… Sugiro ainda que
jogue consigo um jogo fotográfico. Escolha um
tema que o(a) apaixone e usa a sua câmara
para o jogar. Escolha uma cor, um tema, uma
técnica, qualquer coisa e subordine algumas das
suas fotografias a esse tema. No fim da viagem,
para além das imagens “normais”, terá uma galeria mais pessoal para contar a sua história
dessa viagem. Se há algo a fixar deste artigo,
que seja este jogo. Depois de voltar, escusa de
me agradecer!

Verifique a checklist antes de sair
Por fim, não saia de casa sem verificar que leva
tudo. Como é óbvio, não se pode esquecer do

bilhete de avião e dos documentos legais de
identificação, dos óculos de sol e do protetor
solar. Mas no que diz respeito a material fotográfico, a minha recomendação é que leve tudo
o que realmente vai precisar e o que pensa que
pode vir a precisar. Normalmente, se pensa que
vai precisar é porque vai mesmo. A lista de material é afinada de viagem para viagem, uma
vez que há coisas que sentimos falta e não
vamos querer deixar em casa novamente e há
outras que nunca usamos e que é desta que
ficam a guardar a casa. Fundamental é garantir
que leva:
• Vários cartões de memória: não ponha os
ovos todos no mesmo cesto. Mais vale levar 4
cartões de 16GB do que um de 64. Imagine o
que aconteceria se o único cartão que leva
consigo se avaria ou se perde…
• Duas ou três baterias. Não imagina como gastamos energia durante as férias. E como a luz
está mais bonita ao fim do dia, nada será
mais frustrante do que chegar a essa altura e
não poder fotografar por falta de bateria. E
não se esqueça do carregador e de verificar a
voltagem no local de destino. Se necessário
leve consigo um adaptador;
• Pano de limpeza, filtros, um disco de backup
ou o portátil e um bloco de notas;
• As objetivas que mais gosta de usar (deixe em
casa as que usa uma vez por ano);
• Tripé e o GPS previamente carregado com os
locais que quer fotografar.
Agora, é só pegar na sua máquina e partir à
aventura. Boas férias!
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A Bela e os Monstros.
Todos os fabricantes de equipamento fotográfico procuram a perfeição. As objetivas modernas têm elementos anti-reflexos, antideformação, anti-aberração cromática, correção de perspetiva, entre outros predicados, e por isso podem ter preços de quatro
ou cinco dígitos. Mas eu tenho saudades dos velhos “monstros” imperfeitos, que precisamente pelas suas falhas davam uma
orgânica às fotografias difícil de explicar. Felizmente as câmaras sem espelho, pelas suas características técnicas, permitem-nos
dar-lhes uma nova oportunidade, a baixo custo, bastando para isso ter os adaptadores certos. Ao usar-se com moderação aqui e
ali, as objetivas do tempo da película, quando bem escolhidas, produzem resultados de uma beleza extraordinária.
Texto e fotografias por Ricardo Salvo.

Há 19 anos que fotografo com câmara digital
(faço fotografia há mais de 30 e tiro fotografias
há mais de 40). E, apesar da nostalgia dos tempos da película, gosto muito de fotografar com
equipamento digital, com todas as vantagens e
desvantagens que lhe são inerentes. Apraz-me
ver como os vários fabricantes têm “comido a
relva” na peugada de uma perfeição convenientemente deteriorável, mas, sobretudo, o que
mais tenho a agradecer ao digital é o acesso facilitado que hoje tenho ao controlo de todo o
processo, desde a idealização de uma fotografia
ao produto final e à possibilidade de experimentação, em outros tempos limitada, porque
os rolos não eram baratos. E até na banalização
da fotografia com o total conluio das redes sociais e da “arte barata” que o digital trouxe vejo lá no fundo (mas mesmo no fundo) - um lado
positivo, porque veio obrigar a um maior esforço criativo a quem quiser sobressair-se a sério

(sim, acho que isso é bom).
Mas não é do digital vs analógico que me proponho aqui escrever, mas sim de uma orgânica
que as fotografias de outros tempos tinham.
Não a consigo descrever, assim como não consigo explicar porque um álbum de uma banda
moderna nunca me soará como a gravação de
qualquer trabalho dos Led Zeppelin. Admito
que a nostalgia me esteja a enganar e a influenciar, mas tenho para mim que tudo se resume,
efetivamente, a esta busca da perfeição tecnológica que idolatramos, e aqui chegamos ao ponto
sobre o qual me proponho escrever neste artigo:
objetivas antigas, feitas de vidro imperfeito, velhas almas abandonadas em lojas de penhores e
sites de equipamento usado e que podem ser
absolutamente surpreendentes. Podem não ter a
capacidade de retratar o micro-grão de pó depositado na pétala de uma flor e sobre o qual

adoramos fazer zoom no computador só para
provar que as nossas objetivas de quatro dígitos
de preço são as melhores do mundo, mas usadas esporadicamente em situações específicas
esforçam-se por nos compensar com cores, efeitos e, lá está, uma orgânica que nos permitem
um estímulo visual difícil de explicar. E, deixem-me dizer-vos, estas lentes são as principais
responsáveis pela minha migração definitiva e
irreversível para o maravilhoso mundo das câmaras sem espelho (mirrorless), mais do que o
peso na mochila ou a ergonomia do manuseamento.
Basicamente, a câmara mirrorless veio dar-me a
liberdade de experimentar um mundo infindável de objetivas antigas, algo que com a “velha”
dSLR era uma possibilidade limitada. Sobretudo por causa de um dado técnico de cada objetiva a que se dá o nome de profundidade de
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Helios-44M 58mm f/2.
Abstrato feito a partir do desfoque irregular típico desta objetiva na sua abertura máxima e nos reflexos (flares) com uma forte componente de desvios
cromáticos o que só é possível com a falta dos elementos óticos introduzidos em objetivas recentes para que tal não aconteça.
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foco, ou, na terminologia internacional, a “Flange Focal Distance”. Pesquisem na net e encontrarão todos os detalhes, mas a profundidade
de foco da objetiva é, de uma forma básica, a
distância que vai desde o ponto de “encosto” na
câmara, na parte traseira da objetiva, até ao
plano de imagem (o sensor ou a película) e a
qual permite que a lente produza imagens impecavelmente nítidas em todas as situações. Pegando no exemplo de uma lente com sistema de
montagem M42, um dos mais usuais em objetivas mais antigas, a profundidade de foco é de
45,46 milímetros, ou seja, a objetiva, para funcionar bem, tem de estar precisamente a esta
distância do sensor. Ora, como as mirrorless
têm garantidamente uma profundidade de foco
bastante inferior, basta ter um adaptador que
afaste a objetiva o suficiente para que tudo
corra bem. No caso da minha câmara, a profundidade de foco (a distância entre a boca onde
assenta a objetiva e o sensor) é de 20mm, portanto apenas preciso de um extensor que acrescente 25,46 mm para afastar uma objetiva do
tipo M42 na medida certa. No caso das câmaras
com espelho, pelo contrário, o facto de a profundidade de foco ser demasiado grande impossibilitava a utilização de grande parte destas objetivas quando exigiam que essa distância fosse
mais curta.
Mas deixemo-nos de explicações técnicas e
vamos ao lado prático. Começo pelas boas notícias: muitas destas objetivas mais antigas, por
estarem esquecidas, encontram-se a preços bastante acessíveis em sites de usados, apesar de
um aumento da procura que tem tido um ligeiro impacto na subida dos preços. Sítios onde
comprar, há vários, embora vos possa sugerir,
por nunca me ter deixado ficar mal, a Kamera

Store, uma loja online finlandesa que envia sem
necessidade de pagamento de taxas alfandegárias para toda a Europa (o material é todo verificado antes de ser posto à venda). O eBay é
sempre uma boa opção, mas há que ter cuidado
com a proveniência por causa das taxas de importação. Da mesma forma, os adaptadores são
extremamente fáceis de encontrar para quase
todos os sistemas de encaixe modernos conheci-

dos. Mais uma vez, a KameraStore oferece
quase todas as escolhas e posso ainda recomendar a K&F Concept, pela qualidade a preço
justo, a Metabones, pelas opções disponíveis, e
a Urth, com uma relação qualidade-preço imbatível, mas com uma oferta mais limitada. Sobre
objetivas, o que sugiro mesmo é procurar na internet análises críticas a lentes vintage, mas deixem-me dar-vos o exemplo de duas das peças

Helios-44M 58mm f/2.
A forma irregular do desfoque quando afastado do centro da imagem e a suavidade das cores permitiu
obter um efeito quase etéreo nesta composição.
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com que mais gosto de fotografar.
Em primeiro lugar, a Helios-44M 58mm f/2. É
uma lente que começa a ser produzida em 1958
na antiga União Soviética com um propósito
muito específico: produzir uma cópia exata da
Carl Zeiss Biotar 58mm f/2. Diz mesmo a lenda
que a coisa meteu espionagem industrial à séria
e que todos os segredos de construção da marca
alemã foram “roubados” pelos soviéticos. Cópia
feita através da fórmula secreta da Zeiss, a Helios é produzida em massa até 1992, equipando a
bem conhecida câmara Zenit. Assim nasce uma
objetiva capaz de um detalhe de 50 linhas por
milímetro, mas… com uma falha de construção
que nem a fórmula roubada à Zeiss conseguiu
evitar: a Helios 44M não dispõe de um elemento ótico específico que evita o chamado “efeito
olho de gato”. Ou seja, os raios luminosos que
não entram perpendicularmente ao centro da
lente (os que entram de lado, obliquamente)
não produzem um círculo de foco perfeito, mas
sim oval, acentuando-se a deformação à medida
que a luz é mais lateral (até o círculo de foco
assemelhar-se ao olho de um gato). Em situações específicas em que o fundo de uma cena
fotografada é constituído por pontos de luz fora
de foco – bokeh – (como os raios de luz que
passam pelos ramos de uma árvore), o efeito é
semelhante ao de uma torção que faz parecer
que estes pontos de luz andam em círculo. A
verdade é que este defeito se tornou carismático e a lente foi catapultada para o sucesso por
isso mesmo. As objetivas modernas hoje
dispõem de elementos óticos que corrigem este
defeito que considero ser maravilhoso. É extremamente fácil comprar esta lente por poucos
euros (estou a falar de apenas dois dígitos de
preço).

Uma das minhas outras objetivas preferidas,
que uso sobretudo para filmar de forma a conseguir um look de cinema, é a Super Takumar
50mm f/1.4. É uma lente dos anos 60 que
chega então ao mercado pela mão da Asahi Optical, e que equipava a primeira câmara fotográfica reflex de 35mm, lançada em 1952, a tão
conhecida Pentax. Pessoalmente, considero esta
objetiva uma das melhores peças do género.
Com um encaixe M42, é extremamente fácil
adaptar a qualquer marca com um adaptador
específico e extremamente acessível (tanto na
disponibilidade, como no preço). As imagens
que permite registar são incrivelmente detalhadas, com um “ponto doce” na abertura f/2.8
que não produz vinhetagem ou distorção esférica de qualquer espécie, pese embora uma ligeira coloração amarelada nas fotografias resultante do revestimento antirreflexo que, não se gostando (eu gosto), exige correção no momento
da edição.
Estes são meramente dois exemplos de entre
muitos. São peças de vidro que pelo seu baixo
custo não custa experimentar e, em não se gostando, rapidamente se vendem em qualquer site
de trocas de material usado. Mas fica o aviso:
são lentes manuais, esqueçam a focagem automática ou a utilização dos programas automáticos da câmara. Porém focam-se e regulam-se
bem à mão em qualquer situação, sobretudo
com os sistemas eletrónicos de apoio à focagem
(focus peaking e focus guide) de que praticamente todas as câmaras mirrorless dispõem.
O custo da experiência é baixo. E para além da
busca pelo tal aspecto orgânico das velhas fotografias, utilizar estas objetivas é, no mínimo, divertido. Mais divertido do que os efeitos simulados que alguns softwares de edição oferecem

para “imitar” artificialmente as fotografias de
outros tempos. Ou isso, ou não passo mesmo de
um romântico nostálgico.

Pág. seguinte:
Super Takumar 50mm f/1.4.
Os artefactos provocados pelos pequenos flares junto
ao ponto forte de luz conferem um ar quase místico a
esta imagem. A suavidade na transição entre os vários
tons de luz ao longo da imagem é um elemento
clássico desta objetiva.
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radouro cá em cima até ao nível do mar, uma
centena de metros mais abaixo. A poucos metros deste miradouro fica o parque de estacionamento a que podemos facilmente aceder, em
qualquer carro, numa estrada estreita, mas de
sentido único, a partir da aldeia de Castañeras.

Shhh.
Silêncio.

Chegado à praia, o que mais gosto de fazer é
algo que pode ser visto como contra-natura,
mas que se explica bem quando se lá está: virar
as costas ao mar.

Texto e fotografias por Luís Afonso.

Quem me conhece e segue o meu trabalho sabe
que não há país onde goste mais de fotografar
do que o meu. Gosto de criar uma relação com
os lugares que fotografo e essa relação só a consigo manter se os locais estiverem perto. Por
essa razão, voltar vezes sem conta ao mesmo
sítio, até o tornar na minha “casa”, é algo que
gosto de fazer e persigo com grande satisfação.
Para mim, qualquer um destes locais é inesgotável na experiência de criação que me proporciona.
Fora de Portugal há, no entanto, alguns lugares
que gosto de voltar sempre que posso. Nunca
serão o meu lar, pois estão longe, mas podem
ser vistos como segundas casas, sítios para onde
me escapo sempre que tenho disponibilidade
para viajar. Claro está, são todos no país vizinho, a menos de meio-dia de viagem de carro
da minha casa.
No topo das preferências desses lugares estão as
Astúrias, em especial os Picos da Europa e a
zona de Somiedo (que podem descobrir no nú-

mero 2 desta revista). São lugares onde posso
encontrar ambientes de montanha que não existem em Portugal e onde pessoas e cultura me
fazem sentir bem. E depois há a sidra, a comida
serrana e um clima incerto, perfeito para a fotografar natureza e para sair de casa sem quaisquer expetativas. O que se pode querer mais?
Mas nem só de montanha se fazem as Astúrias e
sempre que lá vou faço questão de dar um salto
à sua maravilhosa costa, em particular a uma
praia única na península ibérica: a playa del Silencio, no concelho de Cudillero.
O difícil acesso fez desta praia um destino privilegiado para os praticantes de naturismo, algo
que hoje em dia já se verifica em menor número. Atualmente, são mais os turistas e os fotógrafos que a frequentam, sendo, no entanto,
muito comum termos a praia só para nós, em
especial durante os dias de semana, nas horas
de melhor luz. Hoje em dia, o acesso já não é
assim tão difícil, havendo inclusive umas escadas de acesso à praia que nos levam desde o mi-

Na verdade, as suas arribas são o que mais me
impressiona na playa d’El Gavieiru (o outro
nome pela qual também é conhecida localmente). Constituídas por arenitos, quartzitos e ardósias, de várias formas e cores, são o sujeito fotográfico perfeito para me fazer demorar durante
várias horas nesta praia. O contraste de cores
entre as várias litologias e as inúmeras e excelentes estruturas geológicas (tectónicas e estratigráficas) que se desenvolvem na falésia, fazem
desta praia um dos meus destinos de sonho.
Para alguns, fazer nascer imagens neste emaranhado de cores, linhas e formas pode ser um
desafio difícil de vencer. Para mim, é um desafio
que me encanta! Nem o facto de ter de caminhar sobre um manto constante de pedra rolada me desmotiva. Antes pelo contrário, é mais
um dos motivos que aprendi a colocar nas fotografias. Na realidade, só o consegui fazer na segunda visita à praia, depois de alguma intimidade com a mesma e, principalmente, algum
sossego no encantamento inicial que as falésias
geram na primeira visita. Passados que estão
estes ímpetos de novidade, quando regresso há
sempre algo novo para fotografar.
Na terceira vez que estive na praia estava maré
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baixa e, por isso, tive oportunidade para explorar um pouco. Essa necessidade de conhecer
mais, aliada ao facto de ali estar com o tempo
devido (algumas horas), fez-me passar para a
praia do lado oeste, chamada de Ribera del
Molín. Nela encontrei algo ainda mais especial:
uma cascata que acaba na praia, fazendo com
que um rio de água doce se precipite para o
mar salgado um par de metros mais à frente.
Para além disso, temos como bónus estarmos
completamente sozinhos nessa pequena enseada, em comunhão efetiva com a natureza,
numa das mais selvagens praias ibéricas. Um
privilégio difícil de encontrar nos dias que correm.
Em termos fotográficos, como já referi, a playa
del Silencio é um mundo infinito, capaz de colocar a minha criatividade em ebulição. Há diversos mundos dentro do universo geológico da
praia. Podemos fotografar montanhas, rios,
lagos, estradas, o que quisermos. Podemos desenhar figuras geométricas e brincar com a matemática daquelas rochas. Ou podemos concentrar-nos nas cores e tentar criar imagens mais
abstractas. E combinar ainda tudo isto com algo
mais orgânico como sendo a água ou alguma
vida animal. Tudo é possível, basta imaginar.
Não há limites ao que se pode fotografar nesta
praia e eu nem sequer ainda consegui virar-me
de frente para o Mar Cantábrico. Talvez um dia
consiga virar costas à falésia. Por enquanto,
continuo encantado com as pedras e a tentar
fazer o que Weston me ensinou: “ao fotografar
uma rocha, faz com que ela se pareça com uma
rocha, mas que seja mais que uma rocha”.
1/13s a f/16, ISO 100, 23mm (18mm full-frame)
17.06.2022 13:06
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Os tons quentes desta falésia de arenitos, onde se percebem claramente as
várias camadas e estratos, contrastam, de forma perfeita, com o azul das pedras
roladas do chão da praia. Ao princípio, é fácil concentrarmos-nos apenas na
parte de cima e nos vários mundos que existem naquelas linhas. Mas com o
tempo, aprende-se a ver para além do deslumbramento inicial e a incluir novos
elementos na imagem que a completam e lhe dão um novo significado.

1/50s a f/13, ISO 200, 111mm (167mm full-frame)
11.06.2019 17:24
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A diferença de cores dos vários tipos de rocha presentes na praia do silêncio
é um dos elementos mais distintivos da geologia deste local. Nesta fotografia,
o azul da ardósia faz-me lembrar um rio que passa pelas várias montanhas
presentes neste cenário mais abstrato.

1/15s a f/16, ISO 200, 153mm (230mm full-frame)
11.06.2019 17:2
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Adoro superfícies onde a estratificação nos é apresentada de forma clara.
Nesta imagem conseguem-se facilmente perceber as várias camadas
sobrepostas, pintadas de cor pela mineralização das rochas. O facto de
ter captado estas linhas na diagonal penso que maximiza o equilíbrio
dinâmico da imagem, emprestando-lhe uma direção.

1/13s a f/11, ISO 160, 21mm (31mm full-frame)
05.11.2021 11:54
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Não me perguntem porquê, mas esta imagem faz-me lembrar
uma pintura do William Blake. Parece que tudo emana daquele
vórtice no centro. Como se a vida começasse ali.

1/13s a f/8, ISO 160, 80mm (120mm full-frame)
05.11.2021 10:21
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Da próxima vez que estiver na praia do silêncio vou obrigar-me, a mim mesmo, a procurar
outro tipo de imagens. Talvez tenha chegado a altura de voltar costas à falésia para me
concentrar noutro tipo de detalhes. Gosto muito de lapas e caracóis do mar, talvez por ter
crescido em Moledo do Minho onde haviam (e continuam a haver) às centenas. Por certo
irei tentar misturar os elementos distintivos da praia do silêncio na ânsia de produzir imagens
que nunca tenha visto ou feito anteriormente. É tão bom poder voltar.

1/160s a f/8, ISO 1600, 80mm (120mm full-frame)
05.11.2021 12:34

1/6s a f/11, ISO 160, 80mm (120mm full-frame)
05.11.2021 13:14

Pág. seguinte:
1/4s a f/16, ISO 100, 100mm (79mm full-frame)
17.06.2022 13:33
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Perto.
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Perto.
Primeiro, a exploração, o ato da observação, procura, curiosidade. Depois, a ligação, quando algo me chama a atenção, de
forma instintiva, que deixa de estar separado de mim, mas que reflete algo que também está em mim. Depois, a reação,
projetada na criação de uma imagem que destile e represente essa ligação.
Texto e fotografias por Ângelo Jesus.

Apesar de viver na cidade de Valongo há mais
de duas décadas, só em 2015 comecei a explorar e fotografar verdadeiramente as suas serras.
Desde então, a ligação foi crescendo, assim
como a biblioteca do Lightroom que já conta
com milhares de imagens feitas em incontáveis
visitas e caminhadas, algumas em descoberta de
sítios novos, mas a maioria em repetidas passagens pelos mesmos lugares.
O Parque das Serras do Porto é uma extensa
área com 6000 hectares, classificada como Paisagem Protegida Regional, inserida na Área Metropolitana do Porto e cobrindo os municípios
de Gondomar, Paredes e Valongo.

Não sendo, para a maioria das pessoas, uma
paisagem de grande impacto visual, pode encontrar-se muita beleza e riqueza natural escondidas que, por vezes, só revela algum do seu esplendor ao olhar atento. Infelizmente, a maior
parte deste território está dominado pela monocultura do eucalipto, tornando esta paisagem
maioritariamente monótona e pouco convidativa. Contudo, ainda é possível encontrar pequenos bosques, dispersos, de carvalhos e sobreiros, assim como diversas espécies de fauna e
flora, algumas de enorme raridade. Possui também um rico património geológico, cuja formação remonta a mais de 500 milhões de anos, na
Era Paleozóica.

Este é um daqueles lugares que, para ser fotografado, necessita de ser frequentemente visitado. Tem muito potencial, mas há que o percorrer, esmiuçar, sentir. A sua paisagem é por vezes
maltratada, confusa, caótica, difícil de destilar,
mas é também o prazer desse desafio que tanto
me atrai em fotografá-la.
É por isso, o meu local, não só de contacto rápido e acessível com a natureza, mas também de
treino e prática criativa. Foi aqui que a minha
fotografia evoluiu nos últimos anos e de onde
saiu uma boa parte do meu portefólio.
Neste artigo, partilho uma de três saídas que fiz
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neste ano, durante a estação do inverno. Escolhi esta, em particular, porque foi a que mais
me estimulou e onde acabei por criar algumas
imagens que muito me agradam.
O conjunto de imagens que reuni desta região,
ao longo destes cerca de oito anos, estava um
pouco disperso e sem um propósito evidente.
Recentemente, achei que era altura de o arrumar, redescobrir e, acima de tudo, encontrar
respostas para o que pretendo fazer com ele. É
certamente um trabalho em curso, mas que
está, progressivamente, a ganhar corpo.
Resolvi dar-lhe um nome e chamar-lhe projeto
“Perto”. Na verdade, isso já existia, de certa
forma, na minha cabeça, mas sem uma linha de
orientação definida.
Em janeiro, pensei em adicionar ao projeto uma
nova série, algo que me motivasse a regressar e
criar algo diferente. A ideia geral seria, acima
de tudo, tentar exprimir a minha visão de uma
área que talvez não exceda a de um campo de
futebol e das mudanças que nela ocorrem ao
longo do ano. Será dividida em quatro partes,
caracterizada por cada uma das estações do
ano. A ideia em si não é original, mas espero
que a visão o seja. Sendo minha, que seja pessoal e genuína.
Comecemos então pela primeira das quatro partes: o inverno.
No Campo
Como sempre, tento começar cedo. Gosto de
encontrar as neblinas que se costumam formar
junto ao rio e aproveitar o local sem ninguém,
durante umas horas. Aqui não é possível estar

isolado e imerso na natureza durante muito
tempo como acontece, por exemplo, no Parque
Nacional, onde ainda hoje, tenho a possibilidade de estar um ou vários dias sem me cruzar
com uma única pessoa. Pelo contrário, a partir
do meio da manhã, a movimentação de pessoas
a pé e de bicicleta intensifica-se. Mas o que quebra verdadeiramente o sossego é o irritante
zumbido de veículos motorizados a circular
pelas serras, especialmente aos fins-de-semana.
Nessa altura, quando o conceito de estar tranquilamente na natureza vai por água abaixo, é
momento de regressar a casa.
Regredindo quatro horas, lá sigo eu, ainda na
penumbra, passo lento e a olhar para todo o
lado. Está frio, mas é suportável, especialmente
quando se está em movimento. Haverá ainda
algo a descobrir e fotografar num sítio por onde
passo tantas vezes? Sim, as mesmas coisas estão
sempre diferentes, especialmente se as visitas se
espaçarem com algum tempo. Mesmo durante a
mesma estação, muito pode mudar no espaço
de um mês. Surgem também aqueles detalhes
que não vi em passagens anteriores, possivelmente por me ter ofuscado com coisas que enchem mais o olho.

Adorno. Serras do Porto, 2022

Quando vou para mais longe daqui, para um
sítio novo ou um que visito esporadicamente,
há sempre a tendência para fazer um resumo
daquilo que é mais relevante. Aqui perto, é diferente. Sinto-me mais descontraído e liberto
para ser curioso e experimentar mais.
Sigo pelo mesmo caminho de tantas outras
vezes, envolvido pela quietude e pelo silêncio,
volta e meia interrompido pelo som das aves.
Gosto, cada vez mais, de andar por pequenos
espaços e tentar encontrar um mundo escondi-

Pág. seguinte:
Eucalyptus (ICM). Serras do Porto, 2022
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do naquilo que, à primeira vista, parece banal.
É esta a minha noção atual do que é explorar.
Mais do que uma exploração exterior e física,
esta é mais interior e emocional. Aqui posso
estar mais tempo a olhar para a mesma coisa e
se, depois, o resultado final não me agradar,
tenho sempre a possibilidade de voltar no dia
seguinte.
Explorar localmente tem diversas vantagens.
Chegar ao destino em menos de quinze minutos. A facilidade de poder regressar no dia seguinte e corrigir erros cometidos ou tentar algo
melhor, já para não falar dos custos das viagens

e do impacto ambiental que acarretam.

"zona", algo que já falei no ultimo artigo.

Agrada-me esta espécie de aventura onde, na
maioria das vezes, não existem ideias preconcebidas. É certo que tenho sempre algumas expetativas, mas muito poucas.

Primeiro, a exploração, o ato da observação,
procura, curiosidade. Depois, a ligação, quando
algo me chama a atenção, de forma instintiva,
que deixa de estar separado de mim, mas que
reflete algo que também está em mim. Depois,
a reação, projetada na criação de uma imagem
que destile e represente essa ligação.

Fico algum tempo apenas a observar, a ligar-me
às coisas. Depois sim, acabam por aparecer as
fotografias que constituem resposta a essas ligações.
Exploração, ligação, reação. Quando estes três
elementos se conjugam, sinto que entrei na

Como disse no início, eucaliptos por aqui não
faltam, mas numa determinada zona eles são
enormes e antigos. Já há algum tempo que imaginava uma fotografia que representasse este
pedaço de terra. Como não é particularmente
fácil e fotogénico, resolvo tentar com ICM. Para
mim, é para isto que estas técnicas alternativas
também servem, para expressar uma ideia onde
o convencional, por vezes, não consegue. Poderá não ir ao encontro do gosto de toda a gente,
esta tentativa de fotografar os eucaliptos. Notese que não pretendo, de forma nenhuma, promover a monocultura mas, vendo bem, a culpa
não é dos eucaliptos... Goste-se ou não, fazem
parte destas serras desde que as conheço, com o
verde permanente que conferem à paisagem, os
padrões verticais e até o aroma singular e intenso. É por isso que os eucaliptos têm de entrar,
de certa forma, neste meu projeto.
Adoro fotografar árvores no inverno! Quando
despidas de folhagem, especialmente os carvalhos, têm uma expressividade quase humana,
uma linguagem gestual que normalmente me
atrai e me faz querer fotografá-las. Talvez seja
isto a que Jay Maisel se refere quando fala do
“gesto” como uma das principais qualidades na
expressão fotográfica. Esta é uma das coisas que
mais me chama a atenção e me liga às árvores
de imediato. Mas também a sua estrutura de liPERSPETIVA #004
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nhas, ora desordenada e intrincada, ora em padrões repetitivos, com ritmo e grafismo notável.
Talvez pela prática de olhar tantas vezes para os
detalhes dentro da complexidade da floresta
consiga ver, quase instantaneamente, onde está
a fotografia. Não é um talento inato ou especial.
Não acredito muito nisso. É apenas um olhar
treinado que cresceu por admiração e curiosidade genuínas.
A seguir, há que apurar a composição, tentando
torná-la o mais equilibrada e harmoniosa possível. Um pouquinho para a direita, agora para a
esquerda, para trás ou para a frente. Um jogo,
uma dança de posicionamento e compromisso.
Por vezes, antes de pegar na câmara uso um
view catcher improvisado. Uma pequena janela
de cartão, útil para encontrar composições. Um
conselho que retive de Charlie Waite. Sei que
até existem aplicações com os diferentes formatos para simular enquadramentos, mas prefiro
usar este método tradicional, simples e seguro.

hábitos ou rotinas. No sítio habitual, coloco a
almofada que costumo trazer na mochila na
pedra do costume e paro para comer uma sandes e beber um chá, ainda a sair quentinho da
garrafa térmica. Observo, ouço e cheiro a natureza à minha volta durante mais alguns minutos, antes de seguir o curto caminho até ao
carro.
Grato por mais esta experiência.

Estruturas do Tempo. Serras do Porto, 2022

No inverno, a natureza não pretende seduzir,
nem nos distrai com cores saturadas. A beleza é
subtil e, muitas vezes, apenas se revela a quem
têm paciência e persiste. Foco-me nos detalhes,
imagino histórias de seres que descansam, que
se protegem, que se colocam em modo de
pausa para ultrapassar os rigores da estação.
Paira uma certa melancolia. O ambiente é frio e
monocromático. O céu está encoberto. Não há
aquela luz, nem nevoeiro para facilitar e simplificar as coisas. Não é tão fácil encontrar a fotografia. O desafio é maior e é preciso explorar
mais, trabalhar mais, e ainda bem, pois assim
descubro outras coisas.
Antes de ir embora, ainda há tempo para um ritual. Sou cada vez mais um adepto de pequenos
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Pág. anterior:
Congregação. Serras do Porto, 2022

Caos de Inverno (dupla exposição feita na câmara). Serras do Porto, 2022
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Vidas Cruzadas. Serras do Porto, 2022

De Passagem. Serras do Porto, 2022

Pág. seguinte:
Esqueletos. Serras do Porto, 2022
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Moledo Azul.

Praia de Moledo, 2016
Texto e fotografias por Luís Afonso.

Na Páscoa de 2016 viajei até ao norte do país, à
zona de Caminha, terra da minha avó materna,
onde passei grande parte dos verões da minha
juventude. Durante aqueles três dias não houve
um único em que não tivesse chovido com insistência. Àquelas terras não se chama Verde
Minho por simples cortesia…
Numa das tardes, mesmo com a chuva no céu,
decidi ir até à praia de Moledo. O final da tarde
estava cinzento, mas o céu ameaçava abrir. Fui
aproveitando as formas existentes num céu de
cinzento carregado e a bravura do mar para
fazer algumas imagens, mas também me detive
no chão rochoso da praia e nos detalhes marítimos que desde sempre me fascinam.
Perto do pôr-do-sol, a chuva parou e o céu
abriu. A cor começou a tomar conta daquele anfiteatro natural e noutra altura da minha viagem fotográfica, isso seria suficiente para me
deixar com um formigueiro na barriga, com
aquela excitação de quem tem pouco mais de
dez minutos para mostrar o que vale. Surpreendentemente, desta vez, não quis saber. Continuei de câmara apontada para baixo, a fotografar
um reflexo do dourado que o céu pintava sobre
uma rocha molhada (imagem à esquerda).
Olhando agora para esse momento de revelação, com o distanciamento que ele exige, consigo sugar a sua genuína simplicidade. Foi algo
que aconteceu de forma natural, sem qualquer
esforço, fruto de uma viagem intensa que tinha
começado 10 anos antes numa manhã chuvosa
na Serra de Sintra.
Costuma dizer um amigo, “mais do que saber o
que fotografar, é saber o que não fotografar”. E
esta sua frase resume, na essência, a experiênPERSPETIVA #004
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cia que senti naquele fim de tarde em Moledo
do Minho, de forma consciente e apaixonada.
Depois das cores do céu se desvanecerem, pude
voltar a colocar a grande angular para registar
um cenário mais aberto (à direita), sem o excesso de açúcar provocado por mais um céu
inebriado. Foi a última fotografia que fiz naquele dia, soltando um gosto diferente na minha
boca, talvez menos doce, mas com um sabor
mais duradouro e capaz de se renovar.
Hoje em dia, pôr e nascer do sol continuam a
ser períodos em que gosto muito de fotografar.
Mas já não é pelos céus que fico até tarde ou
me levanto cedo da cama. É apenas pela luz e
pelo ambiente que a mesma empresta às cenas.
Nesta fotografia, com um céu azul, de tempestade, há mais de Moledo do que qualquer céu
avermelhado consegue fazer. Moledo é frio e é
vento. Moledo é norte. Quem não conseguir
imaginar-se em cima desta rocha no primeiro
plano, a sentir o vento húmido a beĳar-lhe a
face nunca esteve em Moledo.

Pág. anterior e seguinte:
1s a f/16, ISO 100, 32mm
26.03.2016 18:41

8s a f/8, ISO 400, 24mm
26.03.2016 19:14
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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. Fernando Gonçalves
2. Francisco Coimbra
3. Luísa Melão

2

1

3

O formato de imagem 4:3 é
utilizado pela maioria das
câmaras digitais point-andshoot, pelos sistemas Four
Thirds e Micro Four Thirds
(Olympus e Panasonic, por
exemplo) e em câmaras 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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A Procura do Silêncio
Texto e fotografias por Fernando Gonçalves.

A fotografia é hoje uma atividade absolutamente essencial na minha vida. Para além do enorme prazer que me proporciona, ela é para mim
uma fonte de serenidade e equilíbrio, emoções
que “temperam” uma maneira de ser emotiva e
impulsiva, por vezes inquieta.

procura de simplicidade, harmonia, serenidade,
“silêncio”...
O preto e branco tem-se imposto como a melhor forma de interpretar estas emoções e tende
a tornar-se dominante na minha fotografia.

Passear sozinho pelos lugares, sem pressa, no
meu próprio tempo, observando o jogo da luz e
das sombras e procurando ter um olhar novo
sobre os velhos lugares, é um exercício de liberdade que não tem preço.
A paisagem urbana é a minha área preferencial
de fotografia, porque me permite alimentar diariamente a necessidade de “respirar e sentir
vivo”. No entanto, não me encaixo em nenhuma
definição, nem me sinto refém de nenhum estilo particular. Fotografo o que gosto, estou num
processo contínuo de aprendizagem e irei sempre “onde me levar o coração”.
As quatro fotografias que escolhi definem o fotógrafo que sou hoje, em termos de orientação
estética e emocional. Nelas reconheço uma
abordagem tendencialmente minimalista e a

Fernando Gonçalves fotografa desde o século
passado, quando as máquinas ainda eram de metal e
faziam a sua magia em película. Infelizmente, a velhinha
Olympus OM-1, já só vive na sua memória. Hoje em dia,
abraçou o digital e fotografa com a sua Canon EOS 5DS
e a inseparável Fuji X100V. Não sabe estar um dia sem
pensar em fotografia e a sua vontade de fazer sempre
mais e melhor é uma das suas características mais
marcadas, sendo fácil apanhá-lo a conversar sobre
fotografia durante horas a fio. Vive em Paço de Arcos e,
por essa razão, o local onde mais gosta de fotografar é
a cidade de Lisboa, onde pode captar a interação entre
as pessoas e a arquitetura urbana que tanto o seduz.
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Ermida da Memória, Cabo Espichel. Setembro 2021

Esta fotografia, feita no Cabo Espichel, mostra a Ermida da Memória recortada contra o céu e o mar, refletindo a luz das primeiras horas da manhã.
É, para mim, uma fotografia especial, que me faz reviver a emoção que senti quando aquele cenário grandioso surgiu aos meus olhos: uma sensação
de profunda serenidade e paz, que me fez desejar poder ficar ali sozinho, imóvel, em silêncio, envolvido por aquele espaço imenso.
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Shades of Grey.3, Lisboa. Março 2022

Esta fotografia é um exercício de composição que me deu
um grande prazer fazer, um olhar sobre um bloco de edifícios
em Lisboa, com uma arquitetura que considero de grande
beleza e sobriedade. É uma fotografia em que a abordagem
monocromática foi incontornável, acentuando a “tri-dimensionalidade” do conjunto pelos vários tons de cinzento, num
jogo feliz de luz e sombras.
PERSPETIVA #004

62

4 POR 3 | Fernando Gonçalves

Harmony, Lisboa. Março 2022

Esta imagem foi captada no mesmo bloco de edifícios referido
na fotografia anterior, em dias e horas diferentes. É uma composição gráfica de grande simplicidade, pretendendo transmitir
harmonia e serenidade.
PERSPETIVA #004

63

4 POR 3 | Fernando Gonçalves

Dunas, Guincho (Cascais). Novembro 2018

A praia do Guincho, em Cascais, é um lugar onde sinto necessidade de ir fotografar, com alguma frequência, principalmente no outono e inverno.
As dunas, essas esculturas de geometria variável modeladas pelo vento, sempre diferentes, são uma fonte de inspiração inesgotável.
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Momentos de Ouro
Texto e fotografias por Francisco Coimbra.

Covão da Ametade, Serra da Estrela.
Abril de 2022.
Primeiro é o deslumbramento: com a imponência dos gigantes de granito, imperturbáveis ao
fustigar do nevão vespertino, contrastando com
as gráceis bétulas bailando ao vento; ou, na serena manhã seguinte, com a delicadeza da neve
suspensa nas copas, delineando a branco o caos
dos ramos entrelaçados; ou com a beleza etérea
do sol nascente, refletido a ouro no cântaro
magro e no zêzere juvenil.
E, logo, a hesitação entre fruir esses momentos
memoráveis, ficando nesse encantamento em
que se tropeçou, ou registá-los sofregamente,
para memória e usufruto futuro… e a ansiedade
de não conseguir captar a sua essência fugaz no
sensor da câmara, de ficar naquela sensação de
inutilidade, de nada ter a acrescentar ao que já
foi feito…
Mas o tempo, que aqui rola sem urgência, permitirá, enfim, dirigir o olhar para a paisagem
mais íntima, sentir a fragilidade e a solidão de
um raminho preso no gelo, reparar no contraste

da neve clara com o escuro da rocha dura, texturada, sulcada pelos matizes verdes dos musgos e líquenes, ou com o dourado madrugador
que se espraia numa pedra ou numa poça de
água, ou ainda ver o beĳo que une os ramos de
duas árvores vizinhas.
E, pouco a pouco, libertar-se das amarras do figurativo e encontrar emoção e sentido na luz,
nas cores, nas sombras e nas formas refletidas
na água corrente ou numa fina camada de gelo
fraturante - maravilhando-se com o belo que,
na verdade, se descobre no interior de si - acabando a criar imagens pessoais com os elementos naturais, que, afinal, se encontram aqui e
em qualquer outro lugar.

Francisco Coimbra é um fotógrafo da Mealhada que
gosta, sobretudo, de fotografar paisagem e elementos
naturais. Biólogo de formação, tem uma predileção
especial por árvores e pelas aves. Fascinado pela beleza
do mundo natural, a fotografia representa uma forma de
a fixar e de a guardar para memória futura.
Recentemente, passou também a senti-la como uma
forma de criação, usando o que é belo ao seu olhar
como matéria prima. Fotografa desde a adolescência,
mas só há meia dúzia de anos o faz com mais
propósito. Foi já premiado em vários concursos
nacionais, tendo recentemente ganho uma menção
honrosa no concurso Generg - Fotógrafo de Natureza
do Ano, no festival de imagem de natureza de Vouzela.
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Manhã branca no Covão da Ametade, com o Cântaro Magro vestido de noiva, a ser venerado pelas bétulas, as “noivas da floresta”, aqui damas de honor.
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Manhã d’oiro no Covão da Ametade, com o sol recém-nascido poisado no regaço do Zêzere mãe-criança.
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Manhã dura no Covão da Ametade, com a rocha firme sulcada pelo tempo, o musgo volúvel a ganhar tempo e a neve efémera a ficar sem tempo.
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Manhã de vidro no Covão da Ametade,
com o gelo frágil estilhaçando sob a ação
do cinzel do deus das leis da física.
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Esta Ria tão
Formosa
Texto e fotografias por Luísa Melão.

Dois anos de confinamento, mais uma série de
limitações, associados a uma imensa vontade de
fotografar, levaram-me a explorar o que tenho à
porta de casa. Aquilo que fui, recorrentemente,
adiando: as salinas, as praias e toda a sua biodiversidade. A descobrir e a descobrir-me.
O Parque Natural da Ria Formosa, com
17.900,77ha, é composto por duas penínsulas,
cinco ilhas, seis barras, todo um mundo entre a
terra e o mar. Com diversos habitats - dunas, sapais, vasas e salinas - muitas aves limícolas migratórias, vindas do norte da Europa, passam
aqui o Inverno ou usam a Ria como escala rumo
ao sul. Outras, no entanto, são residentes permanentes.
Durante este tempo, visitei regularmente, várias
vezes por semana, os mesmos sítios, tendo
acompanhado como a vida silvestre evolui por
ali. Como se altera a luz ao longo do ano, como
muda a vegetação e os seus habitantes.

No que diz respeito às aves, descobri ninhos e
acompanhei o crescimento das crias.
Passou a ser o meu quintal. Parte das vezes,
nem fotografava, apenas regressava a um espaço tão familiar, como quem visita um amigo,
um sítio de conforto e de encanto nas pequenas
coisas.
Depois a criatividade foi crescendo. Quando
temos acesso fácil a um local de forma repetida,
sem a pressão de o retratar, surge espaço e vontade para criar novas formas, para experimentar novas técnicas, registando as coisas não só
como se vêem, mas, principalmente, como se
sentem. Esta é a minha Ria, com os seus habitantes, a dança do mar e a dança das aves. O
palco onde as estações tudo mudam. Os mesmo
sítios em constante mutação.
Este é o meu pedacinho de Ria, construído em
dois anos de plena intimidade.

Luísa Melão vive em Faro e é médica de profissão.
Quando não está a salvar pessoas e a percorrer os céus
de Portugal, num helicóptero de emergência médica,
está seguramente a fotografar e/ou a viajar. No início do
seu percurso, as viagens eram certamente o tema que
mais gostava de registar. Começou a fotografar,
precisamente, numa viagem à Índia, em 2016. Há
poucos anos, voltou-se para a natureza e procura
registar, no nosso país e lá fora, o mundo natural, as
paisagens e os seres que as habitam, sempre de forma
criativa. O seu campo de eleição é o Sudoeste
Alentejano e onde exista gelo. O seu sonho é fotografar
a Antártida. Atualmente usa uma Sony 7Rii,
preferencialmente acoplada a uma objetiva 100-400.
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Final de uma tarde de verão nas salinas, acompanhando um ninho de pernilongos (Himantopus himantopus).
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O refúgio
Nas árvores despidas pelo Outono (dupla exposição).

Pág. seguinte:
O sol de Inverno, dançando com as ondas.

PERSPETIVA #004

72

4 POR 3 | Luísa Melão

Chegou a primavera.
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Empilhamento do foco.

Maximizar a Profundidade de Campo.
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Empilhamento do Foco.

Maximizar a Profundidade de Campo.
Texto e fotografias por Luís Afonso.

Nos tempos mais recentes, tenho andado a experimentar as várias soluções de médio formato
da Fujifilm, da primeira GFX50 à mais recente
GFX100s. Para além de uma qualidade de imagem inigualável e de uma generosa quantidade
de megapíxeis, as soluções de médio formato da
marca nipónica oferecem portabilidade, algo
impensável há uma década atrás. Embora as objetivas tenham de ser grandes, pois precisam de
cobrir um sensor 1,67 vezes maior que o fullframe, o conjunto torna-se bastante portátil, cabendo facilmente na mochila ao lado da minha
X-T4. Em termos de peso, a GFX100s, equipada
com a GF100-200, pesa sensivelmente o mesmo
(1950gr) do que a Canon R5 com a RF70-200.
Na mais recente viagem a Somiedo levei comigo os dois sistemas e fotografei, indiscriminadamente, com os dois. O sistema X permite-me
total flexibilidade e portabilidade, sendo a escolha acertada para ambientes de montanha,
macro e vida selvagem. A GFX foi usada em pai-

sagem, quer aberta, quer íntima, sempre que
possível montada em cima do tripé. Ainda
assim, houveram vários momentos em que a
usei à mão, confiando no sistema de estabilização da GFX100s que me permite fotografar,
com confiança, a velocidades baixas (por exemplo, 1/10s).
Mas deixemos de lado especificações e passemos diretamente ao tema deste artigo. Uma das
características mais intimamente ligadas ao tamanho do sensor é a profundidade de campo
que, na mesma abertura, as objetivas conseguem produzir. Se entre o APS-C e o full-frame
normalmente se ganha (ou perde) pouco mais
de um stop de profundidade de campo, entre
APS-C e médio formato a diferença a ter em
conta passa, sensivelmente, para 2 stops. Exemplificando: uma 50mm f/8 full-frame é equivalente a uma 39,5mm f/6.32 em médio formato
e a uma 76,5mm f/9.64 em APS-C. Ou seja,
entre o médio formato e APS-C existe uma con-

siderável diferença entre a profundidade de
campo que se consegue obter com a mesma
combinação de abertura e distância focal.
Das minhas experiências, fotografar a f/11 em
APS-C é equivalente a fotografar a f/16 em
médio formato. Como é óbvio, este factor seria
apenas um detalhe e uma questão de parametrização da câmara, não fosse o facto de as objetivas, a partir de f/11, começarem a mostrar
os efeitos da difração, causando imagens um
pouco menos nítidas. Por essa razão, não gosto
de, mesmo em paisagem, passar dos f/11, usando f/8 sempre que posso.
Mas f/8, especialmente em médio formato e em
distâncias focais superiores a 50mm, resulta
numa “perda” considerável de profundidade de
campo. Mesmo fotografando um assunto completamente plano, como uma falésia ou uma
rocha plana, há zonas da imagem que vão ficar
menos nítidas quando usamos uma teleobjectiPERSPETIVA #004
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va a f/8.
Para colmatar esta suavização, originada pela
pouca profundidade de campo, podemos usar
uma técnica chamada empilhamento de foco
(em inglês, focus stacking). Esta técnica, muito
usada na fotografia macro, quando se pretende
atingir uma profundidade de campo muito
grande, consiste em fazer várias captações do
mesmo assunto, escolhendo diferentes planos
de foco em cada uma delas. Depois, em pósprodução, essas captações são conjugadas para
obter uma única imagem com a máxima profundidade de campo, uma vez que se vão aproveitar apenas as zonas nítidas de cada imagem.
As duas imagens da direita foram captadas na
praia do Silêncio, nas Astúrias, no mesmo momento, com a câmara montada num tripé. As
duas foram realizadas com os mesmos parâmetros: GFX100s com a objetiva GF100-200mm
F5.6 R LM OIS WR, 1/60s a f/11, ISO 100, na
distância focal 100mm (equivalente a 79mm
em full-frame). A única coisa que mudou foi a
posição do plano de foco.
Nesta ocasião, era impossível colocar o sensor
da câmara paralelo ao assunto a fotografar, algo
que recomendo e procuro sempre que estou a
fazer paisagem mais íntima e pretendo uma
imagem nítida em todo o lado. Aqui, o assunto
encontrava-se no chão da praia e a câmara num
tripé a sensivelmente 1,70m de altura. Para
captar todo o ramo, a câmara e o sensor foram
colocados a sensivelmente a 45º. Devido a essa
posição da câmara, à abertura utilizada e ao tamanho do assunto, apenas metade de cada imagem ficou completamente nítida, na zona onde
foi colocado o plano de foco.

Plano de foco no terço inferior da imagem.

Plano de foco no terço superior da imagem.

Para se conseguir uma imagem completamente
nítida, é então necessário ir buscar, a cada imagem, a secção com maior profundidade de
campo, perto do plano de foco, e construir uma
“nova” imagem conjugando essas secções. Neste
caso serão duas secções, pois apenas captamos
duas imagens, mas esta mesma fórmula pode
ser aplicada a inúmeras imagens, pois nalguns
casos a profundidade de campo é tão curta que
é preciso fazer várias imagens para se conseguir
nitidez em todas as secções da imagem.

Existem várias aplicações para fazer esta conjugação, sendo talvez a mais conhecida a Helicon
Focus, mas para quem subscreve a Adobe Creative Cloud tem ao seu dispor o fiel Photoshop,
onde é possível, mesmo de forma automática,
fazer este procedimento.
Para o fazer basta começar por abrir as duas
imagens, já processadas no vosso programa de
eleição, no Photoshop e colocar as duas como
camadas. A maneira mais simples de fazer isso
é usar a opção “Arquivo/Scripts/Carregar arquiPERSPETIVA #004
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vos na pilha...”. Depois de o fazer surge, uma
caixa de diálogo onde pode carregar as várias
imagens que queremos empilhar (ou conjugar).

Deverá clicar no botão “Procurar...” e selecionar
as várias imagens.

Depois de selecionadas, as imagens deverão ser
visíveis na caixa de diálogo. Deve ainda selecionar a opção “Tentativa de Alinhar Automaticamente as Imagens de Origem” para que o Photoshop alinhe as imagens. Isto porque, mesmo
que as tenhamos captado com tripé, sem mexer
nada, há sempre uma pequena alteração causada pela alteração do plano de foco (focus breathing em inglês). Depois basta clicar em “OK” e
a aplicação irá carregar as duas imagens em ca-

madas.

O próximo passo será selecionar todas as camadas. Para isso use a opção “Selecionar/Todas as
camadas”.

Depois de estarem todas selecionadas há então
que as combinar, de forma automática, obtendo, de cada a secção, a parte mais nítida, gerando, de seguida, uma única imagem com essa
combinação.
Para isso devemos escolher a opção “Editar/
Mesclar camadas automaticamente...”.

Deve selecionar-se as opções indicadas acima:
“Empilhar Imagens” com as opções “Tons e
Cores Contínuas” e “Áreas transparentes...”
marcadas. Depois de tudo selecionado, clicamos
em “OK” e o Photoshop vai criar uma nova camada com o resultado do focus stacking.

Na imagem acima, podemos ver que o Photoshop fez máscaras automáticas nas camadas
de baixo e gerou uma imagem conjugada (mesclada) com o resultado. Tudo de forma automática. O resultado pode ser visto na imagem
da página seguinte.
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Com este processo, conseguiu-se uma fotografia
com nitidez de canto a canto, usando uma abertura com maior qualidade (f/8), em vez de
usarmos f/16 ou f/22 que produziria uma imagem com uma qualidade ligeiramente inferior,
resultado da difração normal que as objetivas
produzem em aberturas mais fechadas.
A maior parte das câmaras atuais permite fazer
as várias captações necessárias à utilização
desta técnica de forma automática. Neste caso,
eu fiz as duas imagens manualmente, mudando
eu próprio a localização do plano de foco. Mas
podia ter usado a função “BKT DE FOCO” nas
Fujifilm que permite produzir uma série de imagens (configurável) onde a própria câmara
muda o plano de foco conforme os parâmetros
que forem definidos. Depois de registadas as
imagens no cartão é depois preciso ir, na
mesma, ao Photoshop (ou a outra aplicação)
fazer este mesmo processo pois, infelizmente,
ainda nenhuma câmara (que eu tenha conhecimento) o consegue fazer na altura da captação,
nem na própria máquina fotográfica.
Para quem faz paisagem íntima e gosta de fotografar texturas, esta técnica é bastante útil.
Agora é preciso que se lembre dela e que, no
terreno, se recorde de captar várias imagens.
Conhecendo as suas objetivas, saberá quantas
imagens terá de usar e qual a abertura mais indicada para usar. Na dúvida, consulte na internet qual a abertura que melhores resultados
produz na sua objetiva e use essa. Depois, dependendo dessa abertura, terá de fazer mais ou
menos imagens para atingir a nitidez completa.

Imagem final já combinada, maximizando a profundidade de campo.
PERSPETIVA #004

79

DA MINHA ESTANTE | Charlie Waite, “The Making of Landscape Photographs”

“A paisagem é algo que perdura. Esta não é
uma coisa passageira.” ~ Charlie Waite

Charlie Waite.

The Making of Landscape
Photographs.
Primeira edição: Inglaterra, 1992
Collins & Brown (26 x 17 cm, capa dura)

Continuando no tom do número anterior, partilho hoje mais um dos livros que considero essencial, quando falamos de fotografia de paisagem natural.
Em 1992, o fotógrafo inglês Charlie Waite, lançava um dos livros de referência sobre este estilo de fotografia tão apaixonante. Numa era
ainda longe do vertiginoso imediatismo do digital, Waite oferecia-nos uma vibrante viagem por
150 das suas melhores fotografias, acompanhadas por palavras que explicam como estas se
desembrulharam da alma do seu criador, que
decisões técnicas foram tomadas, o que resultou
e o que foi deixado de lado na composição. São
mais de uma centena de páginas, um pouco datadas em termos de desenho, mas certamente
muito atuais em termos do conhecimento que
partilham.
Charlie Waite é um dos fotógrafos de paisagem
mais reconhecidos do nosso tempo. Com mais
30 livros publicados, criador de um dos projetos
de workshops mais interessantes do mundo e
de um concurso de fotografia de igual calibre,
pouco tem neste momento para provar. Inspirou
centenas de pessoas e continua a fazê-lo a cada
dia que passa. E esta obra, estou certo, é um
dos maiores contributos para tal.
O livro está divido em vários capítulos, em vários temas. Existem secções dedicadas à composição, outras refletindo mais sobre aspetos
como a luz, o tempo e a cor. Há lugar para alguma técnica e como ela afeta as decisões que se
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tomam em termos da construção da imagem e
ainda espaço para três capítulos onde a água,
céu e edifícios tomam lugar central na produção artística do autor. E há secções dedicadas à
grande vista, ao intimismo da paisagem e aos
métodos necessários para produzir aquela gloriosa imagem merecedora de uma grande impressão. Em comum a todos estes capítulos está a
narrativa e a sua forma.
Sobre cada imagem, Waite tece comentários explicando o que deambulava pela sua cabeça no
momento de construção da imagem. Para exemplificar com maior detalhe um determinado
ponto, permite-se “duplicar” as suas imagens
mostrando inclusive versões que não funcionaram tão bem. O fotógrafo não tem pudor em
admitir o que fez mal e partilhar connosco o
que pensa ter realizado bem. E é este espírito
de verdadeira partilha que se sente em todo o
livro e que nos inspira e impele a fazer mais e
melhor.

neas, pela sua simplicidade, mas principalmente
pelo texto que a acompanha. Igualmente me
fascinou todo o capítulo sobre a água na paisagem. Para alguém que estava a começar na fotografia de paisagem, filosofar sobre o tema era
certamente algo importante que me abria o
olhar e me fazia pensar em algo mais do que
apenas aberturas e velocidades. A profundidade
(de campo), nas palavras de Charlie Waite, era
uma coisa completamente diferente…
Texto por Luís Afonso.

Pág. anterior:
© Charlie Waite. Orgiva, Andalusia, 2015.
O livro há muito que está esgotado, embora seja possível
comprá-lo novo por 84€ na Amazon.es. Mas o melhor é
aceder ao mesmo site, nesta ligação, e tentar comprar uma
boa cópia usada por menos de 10€. Um excelente
investimento!

Uma vez mais, este livro não é propriamente
um livro de receitas. Estou certo que já me conhecem e compreendem que não é desses livros
que a minha biblioteca está cheia. No entanto,
Waite não deixa de colocar, junto a cada imagem, os dados técnicos da mesma (câmara,
filme, objetiva, exposição e filtros), permitindo
assim que tenhamos uma ideia de qual a técnica que foi usada para fazer determinada fotografia.
Em jeito de resumo, apetece-me dizer que este
livro é um dos percursos visuais mais duradouros que me lembro de ter percorrido. Recordo
ainda como há uns 15 anos me marcou a fotografia da página 63, de um campo de papoilas,
entre-cortadas pelas doces oliveiras mediterrâPERSPETIVA #004
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WORKSHOPS & PASSEIOS

Bloco
de Notas.

O calendário de workshops, para o segundo semestre de 2022, já está disponível no site da
Primeira Luz. Conta com algumas novidades,
entre os quais um workshop de impressão a
ter lugar a 10 de setembro e um curso de projeto fotográfico do qual falo mais abaixo. Recordo que no site da Primeira Luz têm disponíveis ainda os passeios a Somiedo e Rio Tinto
para inscrição. Atenção que as vagas estão a diminuir rapidamente.
No que diz respeito ao Curso de Projeto Fotográfico estou bastante empolgado com o
mesmo, pois há muito tempo que sinto que é
muito necessário para muitos de nós. Todos já
fazemos boas fotografias, mas dar significado
ao que se faz é muito importante. Convido os
que querem levar um pouco mais longe a fotografia que fazem, a oferecer às vossas imagens
uma narrativa e um propósito. Inscreva-se, vai
valer a pena. Já só há uma vaga. Começa em
outubro de 2022 e terá a duração de 6/7 meses.
Toda a informação aqui.
EXPOSIÇÃO
Em julho e agosto estamos quase todos de férias
e não há festivais nem eventos a assinalar. A
minha exposição “Casa: Abraçando a Nossa
Natureza” estará, no entanto, em Alcanena,
em local e data a confirmar. Estejam atentos ao
meu instagram onde colocarei essa informação.
Se alguém quiser mais informações, envie-me
um email que eu depois aviso pessoalmente.
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.
CLASSIFICADOS
Estou a vender o meu fiel e excelente monitor
para fotografia DELL U2713H. Com 27 polegadas e cobertura do espaço de cor sRGB de
mais de 100% e AdobeRGB de 99% é o monitor
ideal para quem quer ver e editar a sua fotografia com as cores certas e a máxima qualidade.
Às vezes descoramos um pouco os nossos monitores, mas são eles que nos mostram, diariamente, as nossas fotografias. Podem crer que o
investimento num bom monitor faz mais pela
vossa fotografia do que podem pensar. A razão
da venda é porque, neste momento, tenho
outro, também de fotografia e este está sem ser
usado na casa dos meus pais na província. É
uma excelente oportunidade. O preço novo foi
de cerca de 800€ e estou a pedir 450€ e ofereço
os cabos de ligação que tenho. Se estiverem interessados, façam-me uma proposta.
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