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INTRODUÇÃO | Luís Afonso

Intro.
Para muitos, as férias já foram. Está na hora de voltar à vida normal do dia a dia.
Setembro e outubro são os meses da rentrée e também a altura de olhar e
catalogar as centenas de imagens que fizemos nas férias. Para vos ajudar nessa
tarefa, preparei um artigo sobre palavras-chave no Lightroom, essencial para
quem depois quer encontrar essas fotografias com mais facilidade.
Antes disso, como habitual, começamos com uma entrevista ao Paulo Rocha. Há
muito que aprecio a sua fotografia, em especial o seu olhar na floresta, mas
também no mar, onde nasceu. Vamos descobrir este caminho entre o sal e o
bosque e o que sente quando está por detrás da câmara.

Esta revista é editada por
Luís Afonso.

Nas secções mais “filosóficas”, fala-se de improviso, da mudança, num artigo
assinado pelo Nuno Luís e da tão necessária autocuradoria, num texto muito
pertinente - como habitual - do Ricardo.

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

Eu e o Ângelo temos propostas diferentes para saírem para o campo: ele foi para
a serra, de mochila e bastões de caminhada; eu fui para a praia, mais
precisamente para as salinas, com a novíssima teleobjetiva da Fuji, a XF150-600.
Duas propostas para vos tirar de casa, com resultados necessariamente diferentes,
mas nem por isso menos em sintonia nas experiências que proporcionam.

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

Na secção 4:3 (em honra ao formato desta revista), onde todos podem e devem
participar, apresentam-se os fotógrafos Maria Botica, Patrícia Gaspar e Pedro
Santos. 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 1962 do
americano Eliot Porter. Para quem não sabe, Porter é o meu fotógrafo de
referência e um dos fotógrafos de natureza mais influentes de sempre. Inclusive
nas suas ações de conservação. Foi dele que herdei a minha forma de fotografar e
de tentar incutir o gosto pela proteção do mundo natural, não através da palavra,
mas sim da estética.
Desejo a todos um bom reinício do ano e, em especial, boas fotografias!

Colaboraram nesta edição:
Ângelo Jesus, Maria
Botica, Nuno Luís, Paulo
Rocha, Patrícia Gaspar,
Pedro Santos e Ricardo
Salvo.
Revisão:
Miguel Serra
www.luisafonso.com
© Luís Afonso, 2022
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ENTREVISTA
Paulo Rocha

PONTO DE VISTA
Paixão Pelo Imprevisto

PONTO DE VISTA
A Irmandade

Nesta edição, entrevisto o fotógrafo Paulo
Rocha que começou por retratar a costa e o
mar da Ericeira, onde nasceu, mas que
depressa se deixou encantar pela magia dos
bosques da Serra de Sintra.

É daqueles que planeia, até à exaustão, as
suas saídas, incluindo a próxima viagem de
mochila fotográfica às costas? Se sim, é
melhor deixar algum espaço na bagagem para
o improviso. É que corre o risco de voltar de
mãos a abanar!

O meu colega de projeto Primeira Luz faz-nos
uma confissão: é avesso à mudança. Talvez
não seja só ele, por isso é melhor ler o que ele
tem para partilhar. Talvez a sua história
encerre o final feliz de que também precisa
para o inspirar a mudar!
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GRANDE ANGULAR por Ricardo Salvo
A emoção na autocuradoria

NO TERRENO
Salinas de Tavira. Aves Que Gostam de Sal.

SAÍDA DE CAMPO por Ângelo Jesus
A Magia do Soajo

Muitos são os que partilham, de imediato, as
suas saídas fotográficas nas redes sociais, sem
as deixar maturar. O Ricardo, por outro lado,
deixa-as a marinar num estado de quarentena
necessário para que a emoção com que as fez
não turve o seu processo de curadoria.

Nesta edição voo até ao sul, às Salinas de
Tavira. Mas não vou sozinho. Levo comigo a
novíssima Fujinon XF150-600 que me vai
permitir explorar a vida selvagem das salinas
de uma outra forma: mais perto, mais
criativa, com novas abordagens.

Nesta edição, o Ângelo leva-nos num passeio
à serra do Soajo, no norte de Portugal, e falanos de como gosta de caminhadas de altamontanha, alpinismo, expedições. Sente-se
nas suas palavras (e nas suas imagens) a
intensa vontade em ir. Vamos então!

p. 4-22

p. 29-31

p. 23-24

p. 32-41

p. 25-28

p. 42-54
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POR DETRÁS DA IMAGEM
David e Golias, Covão d’Ametade (2017)

4 POR 3
Maria, Patrícia & Pedro

TÉCNICA
Hierarquia de Palavras-Chave.

E se as histórias que as nossas fotografias
encerram fossem diferentes daquelas que
estão na nossa cabeça na altura em que as
estamos a fazer? Eu diria que seria uma
benção...

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.

No universo Lightroom, as palavras-chave
têm um papel de destaque, servindo vários
propósitos dentro do catálogo, sempre com o
objectivo de nos facilitar a vida no momento
de organizar e encontrar as nossas
fotografias. Neste artigo, vamos perceber
como criar hierarquias e sinónimos no
universo das palavras-chave.
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DA MINHA ESTANTE
Eliot Porter, In Wildness is the Preservation
of the World

BLOCO DE NOTAS
Luís Afonso

p. 55-57

p. 81-83

Em 1962, o fotógrafo americano Eliot Porter
lançou, o que para muitos constitui o
primeiro livro de centro de mesa alguma vez
publicado. Uma obra que tinha tanto de arte e
estética, como de política e ativismo
conservacionista. Um grande livro!

p. 58-73

p. 76-80

p. 84

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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Paulo Rocha.
Entrevista.
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Paulo Rocha.
Nasceu à beira mar, mas foi na floresta molhada de Sintra que se apaixonou por esta arte. Olha para a fotografia de natureza como a
luta constante por conseguir aprisionar a melhor luz. Quem sente a serenidade das suas imagens, dificilmente imagina o frenesim que
se gera quando anda de mochila às costas. Vamos descobrir como gere tudo isto e como fez da fotografia o seu modo de vida.
Entrevista por Luís Afonso. Fotografias de Paulo Rocha.

Como é que a fotografia entrou na vida do
Paulo Rocha?

começado por aí, só nos últimos tempos é que o
voltei a fotografar.

A minha câmara fotográfica foi comprada, meio
por acaso, quando tinha 17 anos. A partir daí,
comecei a usá-la para registar bons momentos,
entre família e amigos, como penso que aconteceu com grande parte de nós. Depois de as minhas filhas nascerem (fui pai bastante novo) a
fotografia, ainda em modo analógico, ganhou
um novo impulso. Em 2010, adquiri a minha
primeira dSLR, numa altura em que começava a
desenvolver um gosto mais sério pela fotografia
e que coincidiu com a minha mudança de casa,
de volta à beira mar.

Gosto muito de viajar e, claro, a fotografia tem
também o propósito de nos permitir trazer dessas viagens inúmeros registos e relatos das experiências vividas.

Foi neste regresso, a um passado junto ao mar,
que a fotografia surgiu como um modo de vida,
um hobby que nunca mais deixaria de crescer.
Sempre tive uma ligação forte com a natureza,
principalmente com o mar, mas embora tenha

Nasceste ao pé do mar e foi junto à costa
que começaste a fotografar natureza. Queres
explicar-nos porque, a certo ponto, decidiste
embrenhar-te na floresta?
Nasci mesmo em frente ao mar, em Ribamar,
Ericeira. Desde muito pequeno estabeleci uma
relação muito próxima com o mar e os seus elementos. O meu avô era pescador e levava-me,
muitas vezes, com ele para a beira mar. Mais
tarde, comecei também a visitar o mar sozinho,
através da pratica do surf.
Comecei então por fotografar paisagem costeira

e surf. Ia fazendo uns registos que, na altura,
até gostava, mas que não me realizavam. Talvez
fosse por estar a retratar um meio no qual sempre tinha vivido. Não sei bem porquê, mas
nunca o conseguia fotografar como o via. Ou
sentia...
Durante esse período, costumava ir andar de
BTT para a Serra de Sintra com alguns amigos.
A paisagem por onde passava - e nunca parava,
a não ser pelo cansaço das pernas - ia ficando
na retina. Um dia, decidi abordar a serra de
uma forma mais calma, a pé, começando a explorar os seus muitos caminhos.
Esses caminhos mudaram a minha fotografia e
a forma como passei a abordar este novo
mundo, longe do mar. Descobri muitos novos
pequenos mundos, que me continuam a fascinar, desde os cogumelos - um projeto ainda em
desenvolvimento -, até aos muitos pormenores
que existem na vegetação e na flora.
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Vindo desse mundo que é o mar e a zona costeira, com toda a sua agitação e constante mutação, a transição para a fotografia na floresta foi
naturalmente fácil, tendo ganho logo uma certa
confiança e muita motivação.
Tenho o privilégio de, da janela do meu quarto,
conseguir ver toda a Serra de Sintra, o que facilita e confirma as previsões das condições meteorológicas, ajudando a não regressar da floresta
sem imagens, algo que me dá força e vontade
de voltar sempre.
Um fator determinante é poder sentir aquele
misticismo que existe na serra. Quando comecei
a caminhar por lá sentia uma paz interior, uma
calma. Todo aquele ambiente, em especial os
sons, constitui para mim uma espécie de terapia, algo que me faz falta para contrabalançar a
agitação em que se vive hoje em dia.
Naturalmente, o gosto por fotografar na floresta
foi aumentando, bem como a procura por outros bosques e florestas, para além dos de Sintra.
E qual é o maior desafio que a floresta coloca a um fotógrafo?
Um dos maiores desafios de fotografar na floresta, especialmente para quem, como eu, o faz
sobretudo na Serra de Sintra, são as condições
atmosféricas. Quando está o ambiente em que
gosto de fotografar, está quase tudo molhado,
às vezes com alguma chuva, quase sempre nevoeiro. É importante que o equipamento esteja
bem protegido, tal como eu, preparado para
ficar todo ensopado. Este ponto é essencial para
poder desfrutar da paisagem durante mais
tempo.

Outro dos grandes desafios, sempre escutado, é
o de ter de enfrentar todo aquele caos que normalmente é a floresta. Curiosamente, esse caos
sempre me ajudou a focar e a encontrar elementos interessantes na paisagem e a desenvolver muito o meu olhar. Não sou uma mente
calma na fotografia, embora possa parecer pelas
minhas imagens. Sou mesmo pouco paciente na
procura de elementos. Toda a envolvência caótica e a constante procura por algo digno de registo mantém-me ocupado e faz com que me integre facilmente na floresta.
A nível técnico é, no entanto, um grande desafio. Para além da composição, gestão e compreensão da luz, o conseguir juntar todos estes
elementos requer adquirir muita prática e conhecimento do local, essencial para este tipo de
fotografia.
Nas galerias do teu site existem quatro dedicadas à luz. Porque é que a luz é tão importante?
A luz é o elemento mais importante da fotografia. Eu fotografo nos mais diversos locais, da
beira mar à montanha e aos bosques, de dia ou
de noite. Verifico que a luz se manifesta das
mais diferentes formas. Por isso, só tenho de
estar preparado para lidar com essas diferenças,
o que me permite diversificar muito as minhas
imagens e facilitar a sua captação no terreno.
Durante muito tempo, estive sempre preocupado com a composição, tentando desenhar a
imagem perfeita. Neste momento, dou muito
mais importância à luz. Praticamente toda a
minha fotografia é realizada por causa da luz e
raramente descubro uma composição primeiro,
ficando depois à espera que a luz apareça. Se

Sintra. 2021

Pág. seguinte:
Farol de Neist Point, Ilha de Skye, Escócia. 2015
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for por um curto espaço de tempo, ainda fico,
mas planear uma composição e voltar várias
vezes à espera da luz perfeita é algo que já não
faço. Quando estou num local começo por procurar a luz que me chama a atenção e só depois
procuro uma composição onde possa enquadrar
essa luz. Por vezes não é fácil, pois esses momentos de luz desaparecem rapidamente. É
uma luta, por vezes desigual, contra o tempo.
Mas a fotografia de natureza é essa luta, esse
desafio constante, no qual me sinto confortável.
E muitas das vezes, essa procura é recompensada.

Conta-nos a história por detrás de duas das
imagens mais especiais do teu portfólio, daquelas onde a procura recompensou.
Todas as imagens têm uma história, para lá da
própria história que contam. E, claro está, algumas são mais memoráveis ou mais interessantes
que outras.
Uma delas foi realizada em 2015, numa viagem
à Escócia. Era um país que sempre quis visitar.
Acima de tudo, um lugar em particular. Não sei
bem porquê, mas é daquelas coisas que me
acontece com as viagens; existe sempre um sítio

especial para mim e a maior parte das vezes
nem consigo explicar esse sentimento.
Esse sítio é o farol de Neist Point, na ilha de
Skye. Toda a viagem de três dias às Highlands
tinha como objectivo principal conhecer esse
farol. Numa manhã, já na ilha, levanto-me com
muita chuva a cair lá fora. O plano era visitar o
Quirang (outro ponto de interesse) e seguir viagem. Devido ao nevoeiro e chuva persistente
não consegui visitar nada. Decidi então não perder tempo e seguir logo para o farol que ficava
a cerca de 75 kms de distância o que, naquelas
estradas, parece uma eternidade. Sempre a chover com intensidade, ao ponto de quase ter desistido de ir (depois de um certo ponto só existe
uma estrada e temos de voltar tudo para
trás…), continuei, pois nem que fosse à chuva
queria conhecer aquele local.
Quando cheguei ao estacionamento, ainda chovia, ainda que com menos intensidade. Enquanto preparo o equipamento, a chuva para e lá fui
eu a correr até a beira do penhasco que se encontrava todo molhado (nada recomendado).
Consegui fazer algumas imagens, para logo de
seguida recomeçar a chover de novo, sempre
sem parar, até sair da ilha.
Por vezes a persistência compensa. Ainda hoje,
quando as condições não são as ideais durante
o caminho para um local, lembro-me sempre
desta imagem.
Outra história é de uma imagem bem mais recente (ver portfólio). Levantei-me cedo, ainda
antes do nascer do sol, mas desta vez sem ter
feito qualquer planeamento, quer do local para
fotografar ou mesmo de previsões meteorológicas. Faço isto esporadicamente. Para mim funciPERSPETIVA #005
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ona, por vezes, que o melhor plano seja não
existir plano nenhum. Desta forma, não levo
qualquer imagem preconcebida na cabeça. La
fui eu em direção ao Cabo Raso (Cascais) para,
supostamente, fotografar algumas ondas. Quando lá chego, amanhece e o céu está limpo. O
mar calmo. Sento-me apenas para aproveitar o
momento.
Quando fotografo, um frenesim apodera-se de
mim, nem sempre tendo a presença de espírito
para aproveitar os momentos especiais que a
natureza me oferece.
Lá estou eu sentado, a olhar para o infinito,
quando decido puxar da câmara e começar a
andar, olhando sempre para o chão e para as
imensas poças que a maré vazia revela. Começo
então a olhar e a ver de outra forma e as imagens surgem assim, como esta que é a de uma
anémona com vários reflexos dourados do sol.
Gosto muito desta imagem, que me lembra que
a criatividade pode surgir quando menos se espera. O importante é continuar sempre à procura. Dar-nos a nós próprios a oportunidade de
poder ver com profundidade. Desde então,
tenho fotografado bastante toda essa imensa
vida que vive nas poças da maré baixa.
Que fotógrafos ou artistas têm ou tiveram
maior influência no teu caminho?
Para ser sincero, nunca fui muito influenciado
por outros fotógrafos, pelo menos como uma
referência forte, não tendo assim nenhum nome
que se destaque. Sempre gostei de ver e aprender fotografia, mas com algumas referências
que vão mudando, conforme vou descobrindo
novos fotógrafos, novas ideias que me inspirem.

Uma coisa engraçada e, possivelmente, pouco
comum, é o facto de muita da minha influência
- principalmente para perceber melhor o processo de pós-processamento - esteja relacionada
com um projeto que realizei no passado e que
consistia em fotografar e registar murais de arte
urbana (graffiti). Neste processo, acompanhei
diversos artistas na criação das suas obras e,
não tendo eu qualquer formação em pintura, só
a observação da sua técnica e das camadas de
tinta usadas na criação da obra final, ajudaramme muito a compreender melhor a luz e como
moldá-la no pós-processamento, bem como na
sua procura no terreno.
Como descreves o teu processo de pós-processamento? Que ferramentas utilizas e o
que procuras?
Considero que o meu processo de pós-processamento é bastante básico, procurando não gastar
muito tempo com cada imagem. Utilizo o Lightroom como catálogo e principal programa de
edição, embora também use o Photoshop. Normalmente, começo pelo básico - exposição,
sombras, ponto branco e ponto preto -, depois
ajusto a temperatura. Fotografo sempre em raw,
pois oferece-me uma maior liberdade criativa. A
partir daí, depende muito da imagem, mas normalmente já não faço mais ajustes globais, passando a utilizar as ferramentas de máscaras do
Lightroom. São as minhas preferidas e as que
mais utilizo para fazer ajustes locais. Por vezes,
utilizo o Photoshop, principalmente para remoção de manchas ou pequenos “lixos”, no qual é
muito mais eficaz. Também uso a ferramenta de
curvas, combinada com as máscaras, para um
maior controlo. Para o final fica sempre a parte
da nitidez e do ajuste da cor, pois durante a utilização das várias ferramentas esta tende a ser

sempre alterada.
Que elementos são fundamentais para que
consigas captar uma fotografia que te preencha?
Bem, isso é uma pergunta difícil de responder!
Certos elementos, no passado, faziam todo o
sentido; hoje, depende muito do meu estado de
espírito num determinado momento.
Tanto gosto de imagens que me transmitam
calma, como gosto muito de fotografar quando
está mau tempo e em momentos que permitam
mostrar todo o poder da natureza.
Quando planeio uma saída, normalmente já
tenho algumas imagens idealizadas, mas que
por vezes (muitas) não se realizam. Os elementos que retrato passaram a ter uma componente
mais emocional, mais de ambiente, embora
continue a achar que o essencial é uma boa
composição. Em conjugação com outros elementos, claro! Por exemplo, na floresta, o nevoeiro é essencial para transmitir aquela sensação
de mística e calma.
Mas o elemento que mais gosto é mesmo o mau
tempo. Se ele aparecer, arranjo sempre motivação para sair.
No teu site ofereces a possibilidade de adquirirmos fotografias tuas impressas. Como escolhes as imagens que imprimes e que cuidados colocas nesse processo?
Gosto muito de imprimir, talvez por o meu primeiro emprego ter sido como impressor de offset numa gráfica. Daí em diante, sempre gostei
do ato de produzir e transformar imagens em
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algo que se possa tocar e apreciar como algo
físico.
A parte da impressão na fotografia, sempre foi
importante e faz parte do meu processo criativo. Algumas imagens são criadas a pensar na
sua impressão.

Sintra. 2019

Em termos de escolha, não faço uma seleção
muito rigorosa das fotografias. Dependendo do
meu gosto, todas elas podem ser impressas.
Uma parte muito importante é a apresentação
do trabalho fotográfico, quer no tipo de papel
utilizado, quer nas tintas, mas também na
forma como é disponibilizada a obra final. Dependendo da imagem, a sua apresentação varia
bastante, especialmente na sua forma. Pode ser
emoldurada, com ou sem passe-partout, em tela
pronta a pendurar ou ainda recorrendo a outros
suportes de impressão como o vidro, o alumínio
ou a madeira.
Hoje em dia, dou cada vez mais importância a
esse processo de apresentação física da imagem. Embora já não faça parte do processo fotográfico, acho um passo final muito importante
para valorizar e preservar a impressão.
Muito se fala sobre a qualidade do papel e durabilidade das tintas nas impressões fine-art,
mas isso apenas é real quando uma obra é para
arquivo. Na minha opinião, uma imagem deve
estar visível e a forma como é preservada, nos
diversos materiais, é muitas vezes negligenciada, acabando por prejudicar a sua longevidade.
A aprendizagem que tenho desenvolvido nesta
área tem-me dado muito prazer e uma grande
satisfação.
Porque achas que a maioria dos fotógrafos,
em especial em Portugal, mas não só, tem dificuldade em vender as suas impressões?
Penso que a principal razão tem a ver com o
facto de a fotografia não ser commumente considerada como Arte, logo menos valorizada, o

que, para mim, é só uma parte do problema.
Por outro lado, a falta de cultura e contacto
com a fotografia como obra final, impressa e
bem apresentada, representa a outra parte da
equação. Falo por experiência própria, quando
uma pessoa vê uma fotografia num ecrã (grande ou pequeno), nem sempre esta gera interesse. Mas se for numa galeria, loja ou até em um
qualquer local de venda, a reação é completamente diferente, pois conseguem percecionar o
seu valor.
Nós temos muitos fotógrafos de qualidade. O
mercado é que dá pouco valor ao seu trabalho.
Enquanto assim for, será sempre difícil a venda
de impressões. Embora já se note alguma mudança neste sentido, ainda há muito caminho
para andar.
Depois também existe a lado comercial. Devemos encarar a venda de impressões como a de
qualquer outro produto, ou seja, como um negócio que precisa ser gerido, desde a sua produção até chegar ao cliente final. Para nós, fotógrafos, esse processo é sempre o mais difícil,
pois normalmente não é uma área que se domine. Estamos habitados a criar e esperamos que
os clientes apareçam, mas isso não acontece por
artes mágicas. Já não estamos a falar de fotografia, nem do ato de criar imagens; estamos a
falar de ter um negócio à volta da fotografia, o
que é bem mais difícil e requer outro tipo de esforço para o conseguir levar a bom porto.
Preferes apreciar uma imagem isolada ou
um conjunto delas pertencentes a um projeto?
Prefiro apreciar uma imagem isolada. Terá de
ser uma imagem forte, algo que não é fácil, mas
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quando esta consegue, por si só, transmitir
emoção ou contar uma história, será uma imagem conseguida.

no princípio. Vamos ver até onde vai, pois sempre foi um gosto meu.

Também gosto de um conjunto de imagens, pois
têm, normalmente, a capacidade de contar uma
história mais longa. Inclusive através das ligações existentes entre os elementos retratados.
Nesse caso, a complementaridade é fundamental para conseguir uma ideia final coesa.
Para além da fotografia, onde gostas de "perder" o teu tempo?
O que mais gosto de fazer é viajar, o que, de
certo modo, complementa a minha paixão pela
fotografia. Estou naquele ponto em que já não
sei se viajo para fotografar ou se fotografo para
viajar. Ando sempre com a máquina na mochila,
embora ultimamente tente distanciar, de alguma forma, as duas atividades: ou viajo de férias
ou vou só para fotografar.

Sintra. 2019

Sempre pratiquei desporto. Como já referi, nomeadamente surf e BTT. Nos últimos anos, ganhei o gosto pela caminhada e pela descoberta
de novos sítios a pé, tendo começado, como já
referi, pela Serra de Sintra. Ultimamente tenhome aventurado por um novo tipo de paisagem,
a montanha, tendo andado pelo Parque Nacional da Peneda-Gerês, pela Serra da Estrela e
pela Serra de Gredos, na vizinha Espanha.
Todos estes locais, entre muitos outros, merecem uma aproximação mais dedicada, com
mais tempo e repetidas viagens.
Tendo a fotografia como um modo de vida, raramente distancio as várias atividades dessa
busca por memórias e registos. Ultimamente
tenho-me aventurado na pintura, estando muito
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Paulo Rocha.
Portefólio.
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Paixão pelo Imprevisto.
“Ando à procura do inesperado. Das coisas que nunca vi”. ~ Robert Mapplethorpe
Texto e fotografias por Luís Afonso.

Antes de entrar em palco, pronto a iniciar mais
uma das suas apaixonantes viagens musicais, o
pianista Keith Jarrett, um dos nomes incontornáveis da história do Jazz, tentava esvaziar a
sua mente o máximo possível. Tal como numa
tela branca, pronta a ser pintada de fresco, a
sua alma lembrava um lago ao amanhecer à espera que a primeira pedra caída o fizesse vibrar.
“Os sensores estão ligados, mas o pensamento
qualitativo, cerebral não está a acontecer”, disse
um dia.
O verão está a terminar, tempo de férias para
muitos, mas não para os fotógrafos de natureza.
O outono está à espreita e perante a excitação
da próxima viagem fotográfica, são cada vez
mais os que mergulham umas semanas antes –
às vezes até uns meses – num estado cognitivo
de completa absorção: é a escolha meticulosa
do equipamento a levar, o estudo exaustivo das
características orográficas do destino, a forma
como a luz abraça a paisagem em cada hora do
dia, seus ângulos e intensidade, nunca deixando
de pesquisar e visualizar centenas de imagens

daquilo que, por certo, irão encontrar.
O objectivo? O de tirar o máximo partido da viagem, responderão alguns.
Toda esta premeditação terá, por certo, as suas
virtudes, mas também os seus defeitos. Tendo
acompanhado dezenas de pessoas em experiências fotográficas, mais ou menos longínquas, há
de imediato uma característica que cedo desperta nas pessoas que se sujeitam a esta “ditadura” do planeamento: quando as condições
que a natureza decide oferecer não são aquelas
que se idealizaram, instala-se um estado de
maior ou menor abatimento que é suficiente
para despedaçar a motivação com que se caminha no resto da viagem. E, quando esse caminho é percorrido em grupo, esse estado de espírito pode alastrar-se aos restantes participantes, fazendo com que toda a experiência se extravie.
Para além disso, fazer a viajem antes de chegar,
impede que se goze um dos maiores encantos

de se estar num local pela primeira vez: a
magia da descoberta e o deslumbre da coisa
nova. Fotografar um lugar onde nunca se esteve
permite abraçar ideias novas, usufruir de uma
visão única, contemplar a essência das coisas de
forma livre e intensamente pessoal.
Mesmo que seja um lugar onde se regressa, a
experiência estará longe de ser a mesma. A natureza não gosta de rotinas e podemos estar
certos que algo apaixonadamente incerto vai
acontecer.
Esta magia, tal como a tela branca de Jarrett, é
o principal motor de ignição para a criatividade
fotográfica, criando um bem-estar inigualável
no acto de caminhar, de descobrir e de, claro
está, fotografar. A fotografia de natureza (e de
viagem...) faz-se no terreno, com aquilo que encontramos, tirando partido do que ela tiver preparado para nós. O segredo está em estar pronto para aquilo que tivermos o privilégio de experienciar e não para aquilo que, um dia, alguém nos disse que iríamos encontrar. Só assim
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poderemos contar a história da nossa viagem,
uma viagem que tem tanto de descoberta de
novas terras e novas pessoas, como também da
revelação daquilo que somos como pessoas e
como fotógrafos.
O importante é encontrar um equilíbrio entre
planeamento e o inesperado daquilo que vamos
encontrar. Tal como na vida, as coisas nem sempre acontecem como traçado e é isso que nos
permite elevar os padrões da nossa própria existência. Também na fotografia (e na Arte em
geral), é esta capacidade de lidar com o inesperado que nos permite fazer coisas diferentes,
únicas, que mostram a forma como olhamos
para o mundo sem pedir a ninguém que olhe
por nós.

de criar algo realmente espiritual, algo verdadeiramente nosso”.
Que as vossas viagens fotográficas possam também ser templos de descoberta. Experimentem
mais, sintam mais, aprendam mais e, acima de
tudo, estejam mais atentos ao que à vossa volta
vos inspira a fotografar. E improvisem!

“Strings Attached”. Rio Coa, Sabugal. 2022

A minha sugestão é que tenham uma ideia formada daquilo que possam encontrar no destino.
Esbocem intenções, ideias, possibilidades para
criar um portfólio que faça sentido. Preparem o
equipamento para lidar com essas situações,
sem nunca esquecer que o vão ter de carregar
pelo caminho. Confortáveis com esse equipamento, estarão prontos para mergulhar nessa
viagem de descobertas. A partir daí, sigam o
vosso trilho e fotografem tudo aquilo em que a
vossa imaginação pousar. Estou certo que quando chegarem, vão olhar para as vossas fotografias com um sentimento muito mais íntimo. Será
o resultado da uma viagem visual ao interior de
cada um, usando apenas os elementos que encontrarem para a descrever.
Tal como num concerto de jazz, o segredo está
em compensar o deslumbre da criatividade espontânea com uma boa dose de experiência racional. Sonny Rollins, saxofonista americano,
partilhou um dia: “o improviso é a habilidade
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A Irmandade.
“As pessoas têm medo das mudanças. Eu tenho medo que as coisas nunca mudem”. ~ Mahatma Gandhi
Texto e fotografias por Nuno Luís.

A pandemia, provocada ou não (deixemos essa
discussão para quem de direito), entrou nas
nossas vidas sem pedir licença. O mundo parou.
Susteve a respiração. Num ápice, vimo-nos privados do nosso dia à dia como sempre o conhecemos. A liberdade, esse bem tão precioso e por
todos reclamado, foi-nos retirado democraticamente, independentemente da raça, credo ou
género. A constituição assim o prevê.
Nestes períodos em que o ser humano é posto à
prova - a história da humanidade encarrega-se
de o comprovar - a capacidade que este tem de
se reinventar vem ao de cima. Quando se fecha
uma porta, abre-se uma janela. Cingindo-me a
Portugal, assistimos, por exemplo, a um boom
do mercado eletrónico. O teletrabalho deixou
de ser olhado com desconfiança. Há um fundo
de verdade que não pode ser ignorado: uma
nova sociedade emergiu. Isso sente-se na vida
quotidiana. O pulsar da vida do comum dos
mortais alterou-se. Não é melhor, nem pior.
Apenas diferente. E se existe aspeto em que o

ser humano é fascinante é na sua capacidade de
adaptação.

realizar uma tarefa há muito adiada. Organizar
o meu arquivo fotográfico.

Dei comigo, no pico da pandemia, a ter em
abundância algo que muito valorizo: tempo. A
privação de uma vida social e o confinamento a
meia dúzia de paredes assim o ditou.

Como nos manuais de boas práticas fotográficas, organizei todas as imagens por ano, mês e
local. Ao fim de um par de horas, pela primeira
vez em muitos anos, tinha finalmente o arquivo
fotográfico organizado. Esta nova realidade permitiu-me viajar ao sabor das minhas imagens.
Várias aventuras, vivências e experiências saíram dos corredores da memória. Tempo de
flashback!

Tentei, dentro do possível, tirar o máximo partido. Entre outras coisas, foram momentos de reflexão. Obviamente, até pela importância e significado, incluí a fotografia nesse exercício. Algumas questões existenciais surgiram. Quem
sou na fotografia? Que sentimento quero exprimir e partilhar com a minha fotografia? Que legado gostaria de deixar?
Num primeiro momento não tive a habilidade
de retirar conclusões. Senti-me perdido. O
tempo, esse seguia o seu caminho, segundo
após segundo, minuto após minuto. Tendo sempre no horizonte estas questões que me assolavam, sem as perder de vista, decidi avançar e

Regressei ao Taj Mahal. Voltei a ver a muralha
da China. Revi os monges de Luang Prabang.
Relembrei o fantástico nascer do sol em Angkor
Wat. Voltei a caminhar pelos arrozais de Bali.
Revi a ponte Estaiada de São Paulo. Contemplei
as dunas do Dead Vlei. Fiquei em êxtase! O
poder da fotografia é fascinante. Ri e chorei
nesses momentos. As memórias a isso impeliram.
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Passados uns dias, menos emotivo e mais racional, revisei novamente o meu arquivo fotográfico. Este exercício permitiu ter um vislumbre de
algumas respostas que procurava. A primeira
grande ilação retirada foi que efetivamente passei anos a colecionar “postais”. Não há mal
nisso. Por sinal, modéstia à parte, alguns que
gosto muito. E para que fique claro, sempre que
possível, vou continuar a colecioná-los.
Mas, a esta distância temporal de alguns desses
ditos “postais”, falta algo. Como confecionar um
prato e não adicionar condimentos. Se eu quiser juntar todas essas fotos e criar uma narrativa, iria faltar um elo de ligação. Sabe a pouco.
Falta ali alma. Essência, quem sabe. Ou talvez
algo maior. A resposta é bem mais simples,

porém mais difícil de admitir.
Sou avesso à mudança. Assumo-o, mas mudei!
Estou um pouco mais velho. A forma de sentir a
fotografia e como me expressar através dela, alterou-se. Todos mudamos. O mundo está em
mutação constante a cada segundo. Uma praia
será sempre uma praia, assim como uma árvore
ou uma montanha. A mensagem a passar quando retrato esses motivos é que mudou. Uma fotografia, isolada, por si só, deixou de ter sentido. Hoje tenho outra consciência, e mais que a
ter, é querer tê-la!
É aqui que entra uma palavra ao qual tento dar
significado sob a forma de expressão artística
através da fotografia: narrativa! E uma narrati-

va dificilmente se sustenta a si própria apenas e
só numa imagem. Quero escrever histórias com
luz com um princípio, meio e fim. Quero sentirme envolvido e criar envolvência a quem procura as minhas narrativas fotográficas. Acima de
tudo, quero dar vida a este turbilhão de emoções que sinto de forma revigorada dentro de
mim. Quero transformá-lo numa linguagem
única através da minha fotografia.
Por muitas viagens que possa fazer ao estrangeiro - e como isso me encanta - dificilmente
voltarei a muitos desses países. Regressar ao
mesmo local e fotografá-lo vezes sem conta,
permite criar uma relação que vai além do mero
ato de fotografar. Um comprometimento espiritual é criado, elevando o nível de cumplicidade
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a uma simbiose única. A partir desse momento,
deixa de fazer sentido mostrar imagens soltas
sem contexto e uma outra realidade é revelada.
Quem me conhece, sabe que tenho uma relação
especial e genuína com o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Há coisas
que não se explicam, apenas se sentem.
A cada regresso, o atlântico sorri-me. As cegonhas acenam-me. As falésias escarpadas dão-me
as boas-vindas. A cumplicidade paira no ar.
Sinto-me em casa.
Ao percorrer o agora organizado arquivo fotográfico, tropecei, por assim dizer, num conjunto
de fotografias desse sul que tanto me encanta.
Fotografias que datam de 2013 e 2016. Nunca
aquelas imagens, numa perspetiva individual,
tinham captado a minha atenção. Resumindo,
nenhuma era um “postal”. Esse o verdadeiro
motivo pela qual até 2020 permaneceram inócuas. Por fim e ao revê-las, os meus olhos brilharam. Emocionei-me. Naquela época, e já passaram alguns anos, a minha forma de expressão
artística era no seu todo diferente. Infelizmente,
e faço mea culpa, não fui astuto o suficiente
para o perceber e por consequência admitir.
Dores de crescimento.

o receber de braços abertos e por certo estarei
mais recetivo à mudança. Enquanto esse momento não chega, quero aproveitar e desfrutar
o presente.

jubilei pela narrativa e acima de tudo por mim.
Desta reflexão, um novo fotógrafo emergiu.
Inusitadamente.

No final, e apesar de algumas questões continuarem sem resposta, fiquei de coração cheio. Re-

Pag. anterior:
O acordar dos deuses, Zambujeira do Mar
Voo em família, Praia da Amoreira

Nelas, reconheço uma narrativa. Comunicam
entre si. Envolvem-se. Abraçam-se. Há algo que
as une e que vai muito além da irmandade de
terem sido realizadas no mesmo local. Foi criada uma história que fluí sobre si mesma em que
o olhar decifra e revela detalhadamente cada
pormenor de um enredo cristalino com princípio, meio e fim. Por certo, haverá um dia que
irei querer contar a narrativa de uma forma diferente. Que esse dia chegue e aqui estarei para
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A emoção na autocuradoria.
O ato de fotografar é inseparável das emoções. É à força de diferentes emoções que se fotografa e, depois, que se gosta ou não
do resultado, dois momentos separados no tempo. Esse estado emocional é muitas vezes fruto de um turbilhão que mistura
sentimentos espontâneos com sensações mais consolidadas. Tenho empreendido num esforço de separar estas duas realidades
para conseguir chegar a um processo de autocuradoria do qual já não consigo desabituar-me.
Texto e fotografias por Ricardo Salvo.

Agosto de 2022. À data em que escrevo estas linhas, embora sem qualquer fundamento científico ou plenamente informado, estou quase
certo de que entre todos os que carregam nas
mãos uma câmara fotográfica, apenas uma fatia
muito residual, uma espécie de último reduto
dos fotógrafos vivos, tiveram a experiência de
fotografar com película, com aquela (falta de)
magia em ter de se esperar para se ver o resultado do que acabou de se fotografar. A facilidade de se obter um resultado imediato e in loco,
com todas as virtudes inerentes, trouxe inúmeras vantagens (em minha opinião, mais do que
desvantagens), mas presenteia-nos, efetivamente, com dois grandes problemas que influem no
compromisso artístico do ato de fotografar. Em
primeiro lugar, falo-vos da banalização da fotografia, que tem nas redes sociais o seu principal
combustível. É sabido que hoje se produz por
ano mais fotografias (ou imagens fotográficas)

do que se produziram em todo o período desde
o surgimento da fotografia até ao fim do século
XX. Sobre isso já muita tinta correu (ou pixéis),
e debruçar-me-ei sobre esse tema em futura
oportunidade. Transporto-me, então, para o segundo problema, o que a este artigo me traz, o
qual me tem motivado um processo de disciplina pessoal que partilho com quem me lê, e que
tem a ver com um distanciamento emocional
sobre o que fotografamos e a influência que
esse alheamento tem sobre o que consideramos
ser uma “fotografia final” para apresentar ao
mundo.
A tentação de chegar a casa depois de uma bela
sessão fotográfica, descarregar o cartão no computador e desatar a mostrar os resultados a
toda a gente é enorme. Quem nunca? Creio que
falta em muitos de nós um bom processo de autocuradoria, um mecanismo que nos permita

olharmos para o nosso próprio trabalho sem a
emoção inicial que nos turva a visão aos olhos
do outro. Já o disse várias vezes, isso do “eu fotografo para mim e não importa o que os outros
veem nas minhas fotografias”, para mim não
existe. É um facto que eu fotografo para mim,
mas preocupo-me com o que os outros veem
nas minhas fotografias e como as veem. É por
isso que as mostro, quando acho que estão no
ponto em que podem ser apresentadas, e não
deixarei de o fazer. E é sobre este “ponto” em
que podem ser mostradas que aqui escrevo.
No dia a dia, o nosso estado emocional “mancha” a pureza do que apreendemos com os nossos sentidos. A mesma fotografia apreciada em
dois momentos separados por uma certa distância vai dar-nos sensações diferentes. Ou porque
num momento estávamos tristes e no outro alegres, ou porque de uma das vezes algo nos prePERSPETIVA #005
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ocupava e em outra estávamos descontraídos. É
assim com tudo, com imagens, com uma música
que ouvimos, ou com uma frase que nos é dita e
que podemos interpretar de maneiras diferentes
consoante o nosso estado de espírito. Há muito
que penso nisto quando considero uma fotografia “no ponto”, e até para descobrir que nunca
na vida essa fotografia vai estar “no ponto”.
Mas pelo menos tento assegurar que uma fotografia que produzo está desligada de emoções
eventualmente excessivas do momento em que
a fiz ou do momento em que fiz o primeiro esboço de edição.
O que tem vindo a motivar este meu modus operandi ganha sustentação no facto de ter encontrado no meu “lixo informático” fotografias feitas por mim pelas quais me apaixonei no decurso de reencontros acidentais depois de as ter rejeitado. Fotografias que na altura mereceram o
meu desprezo e que, graças à minha orgulhosa
teimosia em não apagar nada (rigorosamente
nada), acabaram por ter uma nova oportunidade. É um processo que não é fácil de explicar.
Pode estar relacionado com a mutação do nosso
sentimento artístico, ou simplesmente com as
diferenças que existem entre os dois momentos
em que essa fotografia foi por mim avaliada.
Hoje, percorrer os meus arquivos à procura destes “acidentes” é uma tarefa que me dá muito
prazer e que me tem trazido aqui e ali algumas
surpresas boas.
De uma forma prática, este processo de autocuradoria (e porque não sou crente na curadoria
de terceiros) tem sido desenvolvido com um
processo a que chamo “colocar as fotografias
em quarentena”. Quando descarrego o cartão
para um software de edição (e isso, sim, faço-o
a correr mal chego a casa, admito), meço as mi-

nhas primeiras emoções perante o que vejo.
Marco as minhas imagens candidatas a serem
promovidas a fotografia e desligo. Volto no dia
a seguir, repito o processo e vejo se à luz das
minhas emoções do momento as candidatas são
as mesmas, ou se algumas assim o foram consideradas apenas por um efeito de excitação com
a novidade. Fecho o computador e estas imagens não voltam a ser visitadas em menos de
pelo menos uma semana. Decorrido este período, volto a olhar para elas e é aí que eventualmente me agarro à edição/tratamento e à procura dos resultados, mas... uma fotografia de
cada vez. Não trabalho em mais do que uma fotografia por dia, para não misturar as emoções
de imagens diferentes. Mais ainda... só me agarro a este processo quando me apetece, e não
porque tenho de o fazer por que tenho “fotografias atrasadas”. E este método arrasta-se no
tempo, até mesmo para descobrir que mesmo
fotografias que acabei por considerar finalizadas estariam também sujeitas mais tarde a uma
reinterpretação editorial, não fosse uma obrigação disciplinar que me imponho para não o
fazer – se publiquei oficialmente a fotografia
num livro ou numa galeria ou se a vendi com
um certificado de autenticidade, tenho para
mim que qualquer alteração posterior a este
ponto é “enganar” quem já interiorizou a fotografia enquanto trabalho final de autor. Naturalmente, estaria impedido de trabalhar assim se
fizesse fotografia de informação ou fotografia
de eventos, que têm uma publicação ou um cliente à espera, mas aqui refiro-me exclusivamente à fotografia artística.

uma utopia. A fotografia tem uma carga emocional do emissor, o fotógrafo, à qual se junta a
carga emocional do recetor. Uma mesma fotografia há de ser sempre diferente consoante
quem a vê, tal como uma música, um texto ou
uma pintura. Mas, acreditem, o processo de separar as emoções espontâneas das emoções
consolidadas faz a diferença. Experimentem e
digam-me se eu tenho ou não razão.

Esta imagem, bem mais recente, é deste ano, fotogra‐
fada na costa Oeste e demorei dois meses a afeiçoarme à composição. Foi uma rejeição imediata quando a
vi pela primeira vez e hoje é uma das fotografias que
mais gostei de fazer este ano.

A fotografia pura não existe. Podemos procurar
essa independência e isenção em todo o processo, mas a pureza emocional de uma imagem é
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Salinas de Tavira.

Aves que Gostam de Sal
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Salinas de Tavira.

Aves que gostam de sal.
Texto e fotografias por Luís Afonso.

A fotografia de vida selvagem é uma disciplina
muito exigente, necessitando, normalmente, de
um esforço considerável de dedicação no conhecimento do sujeito, do ambiente que habita,
das condições de luz e, principalmente, de constantes saídas para o terreno. Eu gosto de enquadrar a paisagem com os animais que nela habitam e, embora não seja um tipo de fotografia
que faça com frequência, não a enjeito sempre
que a oportunidade surge.
Recentemente, a Fujifilm lançou a, há muito
aguardada, Fujinon XF150-600mmF5.6-8 R LM
OIS WR, ideal para quem gosta de fotografar
vida selvagem e até paisagem mais íntima, com
planos mais fechados como eu gosto. Por cortesia da marca, tive a oportunidade de testar uma
objetiva durante duas semanas no Algarve, mais
propriamente na zona de Tavira onde gosto de
passar férias.
As salinas de Tavira, tal como a maior parte das
que existem ao longo de toda a Ria Formosa, é
um local priveligiado para observar aves limíco-

las, como os alfaites, pernilongos ou borrelhosde-coleira-interrompida. Mas também é um habitat onde ocorrem os flamingos, aves de porte
generoso, com a sua penugem cor de salmão,
que não deixam ninguém indiferente.

Para além da objetiva certa - e aqui a nova
150-600 é mesmo a parceira ideal - é preciso
não esquecer outro acessório muito importante:
repelente para insetos. Sem ele, podem ter a
certeza que, em vez de andarem a fotografar,
vão andar às estaladas a vocês mesmos, tal a
quantidade de melgas e mosquitos que ali vão
encontrar.
Mas voltando à Fujinon, equipada na minha XT4, revelou-se mesmo ser a companhia perfeita
para esta ocasião. Com uma focal equivalente a
914 mm, ainda pode ser utilizada em conjunto
com os tele-conversores da marca, que no caso
do meu 1.4x aumenta a distância focal para os
1280 mm. Perfeita para tirar retratos a estas pequenas aves, tão características.

As salinas são um espaço que eu conheço desde
que para ali vou de férias e é um sítio fabuloso
para passear, em especial, ao início ou final do
dia, sendo relativamente simples avistarem-se
estes animais, especialmente se levarmos connosco os nossos binóculos. Já fotografá-los, implica um bocadinho mais de esforço.

A qualidade de imagem é a que se pode comprovar nas páginas que se seguem. Sem quaisquer vestígios de distorção, aberração cromática
(a não ser em zonas de muito contraste, facilmente corrigido em pós-produção) e vinhetagem, a objetiva produz imagens com uma resolução muito boa em todas as distâncias focais,
enquanto as 9 laminas do seu diafragma em iris
produz zonas fora de foco (bokeh) muito suaves
e bonitas. Mesmo não sendo f/2.8 ou f/4, tem
um excelente recorte.

Mas também não se julgue que é preciso passar
horas num abrigo, como faz o meu amigo Ricardo Lourenço, quiçá o meu fotógrafo de vida selvagem favorito. Com um pouco de paciência,
uma postura calma e baixa, aproveitando a vegetação como esconderĳo, é possível conseguir
bons resultados. Também podemos usar o carro
como abrigo. Se o fizerem, levem no carro um
saco de feĳões para depois colocarem a objetiva
contra a frecha da porta do carro.

A objetiva é muito fácil de utilizar. Pesando apenas 1,6 kg, é perfeita para usar à mão, sem
tripé, usando o estabilizador interno que nos dá
5 stops de margem. Ainda assim, para os que
querem usar tripé, esta objetiva traz uma boa
novidade (que já poderia ter sido usada nas restantes teleobjetivas...): um colar compatível
com Arca-Swiss. Este colar é facilmente removível, sempre que não se pretenda usar, tornando
a objetiva mais leve e mais fácil de arrumar na
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mochila. Esta adição feliz é contraposta por
uma menos feliz: Fuji, onde está o seletor do
OIS? Eu sei que posso ir ao menu da câmara
desligar o estabilizador (eu até tenho um botão
assignado para o fazer), mas eu estou habituado a ter tudo ali à mão sem ter de usar menus...
A sua abertura mínima de f/5.6-f/8 é o que
temos de “pagar” pela leveza e flexibilidade que
permite. Isto fez com que, antes do nascer do
sol, tivesse que usar ISOs na casa dos 5000. Felizmente o sensor da Fujifilm comporta-se
muito bem nestas condições, como podem ver
nas fotografias realizadas nesta sessão.
Em termos de rapidez de foco, a XF150-600 é
bastante rápida, nunca tendo tido de “procurar”
o sujeito. Para quem costuma usar teleobjetivas
e está habituado ao sistema de foco da câmara,
esta objetiva não levanta qualquer problema,
antes pelo contrário. Até porque oferece, não só
um seletor que permite guardar uma distância
de foco pré-configurada (talvez por isto não
houve espaço para colocar o seletor do OIS),
como quatro botões, na extremidade da objetiva, que permitem não só restaurar o foco para
essas pré-configurações, como ativar o próprio
sistema de foco da câmara.
O seu corpo selado em fluorite, à prova de salpicos e outras intempéries, é mesmo o ideal
para passar largas temporadas no campo na
companhia dos bichos ou em ambiente de altamontanha, por exemplo. Não foi por isso fácil
ter de me separar dela na hora da devolução.
Bom, vou ali à Colorfoto e já volto.
1/400s a f/11, ISO 400, 1.4x, 733mm (1094mm full-frame)
24.07.2022 07:34
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O pernilongo (Himantopus himantopus) chama a atenção pelo forte contraste da
plumagem: o corpo, a cabeça e o pescoço brancos contrastam com as asas pretas.
As longas pernas rosadas conferem a esta limícola um aspecto de pernalta, fazendo
lembrar uma cegonha em miniatura. O bico preto, fino e rectilíneo, serve para procurar
alimento nestas águas pouco profundas.

1/400s a f/8, ISO 5000, 600mm (900mm full-frame)
22.07.2022 6:46
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Antes do sol nascer é preciso aumentar o ISO para poder usar as aberturas
máximas fornecidas pela XF150-600. Nesta fotografia de um par de flamingos
e de um maçarico-de-bico-direito (Limosa limosa), foi dada relevância às formas
e à pouca luz existente durante a alvorada.

1/400s a f/8, ISO 6400, 600mm (900mm full-frame)
30.07.2022 6:21

1/400s a f/9, ISO 1600, 600mm (900mm full-frame)
30.07.2022 6:33
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Embora esta imagem evoque alguma serenidade, os pernilongos são mesmo
os guardiões das salinas e não deixam que ninguém de aproxime sem que
emitam alarme. As suas vocalizações ruidosas deixam qualquer fotógrafo, sem
abrigo, à beira de um ataque de nervos.

1/400s a f/8, ISO 160, 600mm (900mm full-frame)
22.07.2022 7:29
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Os flamingos (Phoenicopterus roseus) também não são menos exuberantes
no que às vocalizações dizem respeito, fazendo também bastante barulho
quando chegamos ao pé deles. Apesar de o flamingo ser muito associado
ao cor-de-rosa, a plumagem desta espécie é sobretudo esbranquiçada,
ainda que com alguns tons rosados. Nesta imagem foi usada a vegetação
em primeiro plano, fora de foco por estar muito próxima da objetiva, para
emprestar esta tonalidade rosa-alaranjada ao terço inferior da fotografia.

1/400s a f/7.1, ISO 500, 365mm (547mm full-frame)
22.07.2022 8:01

PERSPETIVA #005

38

NO TERRENO | Salinas de Tavira

Os flamingos parecem helicópteros quando estão no ar. Parece incrível como é que
um corpo tão grande e desajeitado consegue manter-se no ar.
Quando estão em sossego, na água, costumam enrolar o pescoço, fazendo pousar
a cara no seu dorso. A configuração perfeita para uma bela soneca.

1/400s a f/9, ISO 160, 150mm (225mm full-frame)
30.07.2022 6:48

1/3200s a f/7.1, ISO 400, 485mm (727mm full-frame)
30.07.2022 7:33

Pág. seguinte:
1/400s a f/11, ISO 400, 1.4x, 840mm (1260mm full-frame)
24.07.2022 7:28
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Quando estamos em comunhão com o lugar e com a espécie,
podemos começar a fazer fotografias diferentes, mais próximas
daquilo que somos e mais distantes daquilo que a realidade é.

1/400s a f/11, ISO 160, 633mm (949mm full-frame)
24.07.2022 7:12
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A Magia do Soajo.
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A Magia do Soajo.
A paisagem da Serra do Soajo é muito diferente do Gerês granítico e rugoso. Aqui, tudo é mais redondinho, assim como a vizinha
Serra Amarela, com muitos vestígios de humanização e a presença constante dos animais, como o garrano e gado bovino.
Texto e fotografias por Ângelo Jesus.

"A exploração é a expressão física de uma paixão intelectual." ~ Apsley Cherry-Garrard
Em 1989, após terminar os 15 meses de serviço
militar obrigatório, iniciei a minha aventura no
montanhismo, percorrendo as montanhas do
norte e centro de Portugal com um grupo de
amigos. Rapidamente fiquei contagiado por esta
forma de estar na natureza e, até aos dias de
hoje, nunca mais parei. Percebi também que começava a viver um sonho de infância. Desde pequeno sou fascinado por todo o tipo de aventuras, especialmente escalada, alpinismo e expedições polares.
Sempre fui um ávido consumidor de filmes e
documentários acerca do tema. Desde as expedições de Ernest H. Shackleton, às proezas de
Reinhold Messner, um dos melhores montanhistas de todos os tempos.

Recordo-me da série documental espanhola "Al
Filo de lo Imposible", que adorava e que ainda
hoje guardo nos meus arquivos.
Tudo era muito diferente nessa altura. Só havia
televisão e VHS. Não existia internet, Google
Earth, nem o Wikiloc que nos disponibiliza trilhos de todo lado e em abundância (embora
muitas vezes com pouco rigor).
Fazia-se tudo por navegação à vista e patamares. Por vezes, lá se conseguiam arranjar umas
fotocópias de cartas topográficas militares e depois partia-se à descoberta, a explorar terreno
devagarinho. Pequenas conquistas que hoje parecem banais.
Embora com alguma nostalgia desse modus operandi do passado, sei reconhecer que a informação e a tecnologia que hoje em dia temos ao

dispor ajuda a planear e a diminuir consideravelmente os riscos e a aumentar a taxa de sucesso de uma atividade de montanha. Não só
em termos operacionais, como no que concerne
à fotografia.
Mais tarde, tive também a oportunidade e o privilégio de estar com as pessoas certas para entrar de cabeça no patamar da alta montanha.
Picos de Europa, Pirineus e Alpes, locais de
aventuras inesquecíveis e que deixaram uma
marca na minha vida. Mas essas são histórias
para uma outra altura.
Embora essas experiências, pela sua intensidade, estejam profundamente gravadas na minha
memória, tenho pena de, na altura, não ter
equipamento, nem de ser um fotógrafo competente, mesmo quando já o tinha. Mais ainda,
faltava-me a visão e a sensibilidade para olhar
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para o mundo da forma como hoje o vejo.
As coisas são como são e hoje estou certo que
tinham de ser assim. A minha forma de ver e fotografar a natureza foi certamente talhada por
aquilo que vivi durante muitos desses anos em
que não pude ou não sabia fotografar.
Mas porquê esta enorme introdução? Para mostrar que foi este o rastilho e onde reside a génese da minha fotografia. Foi assim que a minha
ligação com a natureza começou e me deu o conhecimento e confiança necessárias para a visitar com frequência, por vezes até em situações
menos recomendáveis. Foi assim que também
esta aventura de exploração física e criativa
teve o seu início, especialmente quando comecei a percorrer as montanhas do Gerês, acompanhado da máquina fotográfica, com a intenção,
muitas vezes mal sucedida, de trazer memórias
dessas aventuras.
Apesar de agora fazer maioritariamente saídas
mais curtas e ligeiras, especialmente para fotografar, volta e meia faço algumas um pouco
mais longas e exigentes, umas vezes acompanhado pelos mesmos amigos e outras sozinho.
Desta vez venho partilhar as minhas experiências na Serra do Soajo.
Costumo ir até lá nestes anos mais recentes.
Normalmente opto por maio, quando tudo começa a ficar mais colorido, com o amarelo das
giestas como cor predominante.
Da primeira vez, revivi algum do entusiasmo
dos primeiros tempos do montanhismo, decidindo subir a um dos pontos mais altos do Parque Nacional, um dos que ainda me faltava

fazer. O Alto da Pedrada não é de difícil acesso,
contudo achei que devia fazer algo um pouco
mais difícil e supostamente mais interessante.
Trata-se de um percurso circular de cerca de 15
kms e que se inicia a 800 m, atingindo depois
os 1416 m, junto ao marco geodésico, e que
percorre alguns dos pontos mais relevantes
desta serra.
No dia anterior, sinto a adrenalina a aumentar.
Adoro a preparação para uma atividade. Primeiro a pesquisa na internet, analisando opiniões e
trajetos já executados por outros. Depois observando minuciosamente o terreno no Google
Earth. Parece um contra-senso desejar conhecer
e pré-visualizar o terreno depois do que disse
anteriormente, desligando-me daquilo que é a
busca pelo desconhecido e a matriz do que representa a exploração. É certamente um compromisso. Agora estou mais velho e também
mais cauteloso.
Verifico a meteorologia e preparo a mochila,
sem esquecer a bússola e as cartas militares da
zona. Tenho-as igualmente no telemóvel, mas
nunca confiando apenas numa ferramenta, especialmente num ecrã de um aparelho que a
qualquer momento nos pode deixar ficar mal.

Restos, Serra do Soajo, 2019

A viagem desde casa até ao ponto de partida,
não dura mais de hora e meia.
Estaciono, calço as botas de marcha, ajusto as
cintas da mochila, verifico e volto a verificar se
não me esqueço de nada. Água, comida, chapéu, protector solar, etc., e claro, o equipamento fotográfico.
Após alguns ziguezagues lá encontro o trilho
certo. Na primeira fase, há um desnível forte

Pág. seguinte:
Ramiscal, Serra do Soajo, 2019
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para vencer. Depois a coisa suaviza-se. É preciso
subir enquanto a temperatura ainda está baixa,
para desidratar menos. Passo lento, regular,
pausado e em ziguezague, a melhor estratégia
para vencer desníveis com o mínimo de desgaste. À medida que vou subindo percebo que as
expectativas não foram defraudadas. Muito
pelo contrário, as vistas são soberbas.
A Serra do Soajo é a sexta mais alta serra de
Portugal continental, abrangendo os concelhos
de Arcos de Valdevez, Melgaço e Monção. Faz
parte do Parque Nacional da Peneda-Gerês.

A paisagem é, contudo, muito diferente do
Gerês granítico e rugoso. Aqui, tudo é mais redondinho, assim como a vizinha Serra Amarela,
com muitos vestígios de humanização e a presença constante dos animais, como o garrano e
gado bovino.
Ao atingir um planalto, aos 1250 m, deparo-me
com um bando de grifos pousados, a uma distância de, aproximadamente, trezentos metros,
provavelmente à volta de uma carcaça. Tento
trocar para uma objetiva com mais alcance, mas
os bichos assustam-se e levantam voo. Devia
ter-me mantido mais baixo e paciente. Há que

seguir caminho.
Daqui já vejo o Alto da Pedrada. Uma barriga
redonda, sem um ponto definido, excepto o
marco geodésico que mal se vislumbra. A partir
daqui não há caminho evidente. A vegetação é
baixa ou inexistente. Olho para o trilho que descarreguei no telemóvel, mas sigo maioritariamente o meu instinto. Quem anda à algum
tempo na montanha, percebe rapidamente a lógica de progressão no terreno. Uma vez ou
outra faço uma leitura na carta para perceber
onde estou, mas é maioritariamente navegação
à vista. O tempo está bom. Não há que enganar.
Contudo, prefiro vir até cá quando há previsão
de alguma nebulosidade, não só para atenuar o
calor e o esforço, mas também para ter um céu
mais interessante e fotogénico. Em 2021, os
céus estavam bem dramáticos e havia previsão
de chuva, embora não propriamente para aqui,
mas para os lados do Gerês. O mais interessante
era ver tudo isso a movimentar-se à distância.
Um espetáculo ao vivo a partir de uma zona segura e privilegiada.
A subida pior já passou. Daqui para a frente,
tudo é mais suave, embora sempre a subir até à
Pedrada. Adoro esta parte. Há algo na montanha que me causa sensações especiais, a noção
de verdadeira liberdade, como se me sentisse a
pairar como uma ave, num mundo a perder de
vista para onde quer que olhe. Volta e meia
paro para fazer uma fotografia e tentar guardar
um pouco do que estou a viver. Porém, não
posso demorar muito. O tempo voa e ainda há
bastante para andar. É o mal de andar na montanha. A fotografia torna-se muitas vezes secundária e maioritariamente feita com a máquina
na mão.
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A pressa e o cansaço também não são propriamente amigos da criatividade, Mas hoje, o mais
importante é mesmo a experiência, com a esperança de que as fotografias não saiam mal.
Finalmente, já no Alto da Pedrada, há que permanecer por algum tempo. Trata-se de uma
vista de 360° que vale a pena saborear. De frente para Serra Amarela, vê-se logo a seguir todo
o maciço do Gerês. À minha esquerda, a Serra
da Peneda e Castro Laboreiro, mais ao longe.
Após um par de horas a apreciar as vistas, a almoçar e a tentar fazer um time-lapse que se
viria a revelar mal sucedido, é preciso começar
a descer e fazer a segunda parte do caminho.

Consegue-se ver tanto e tão longe e ao mesmo
tempo, até parece que facilmente se pode chegar lá. Aqui não há árvores, excepto mais abaixo e muitas delas torturadas pelos elementos ou
queimadas pelos raios, que aqui devem ser frequentes, levando-me a pensar que quando está
mau tempo, é melhor nem aparecer por cá. As
aves também são raras por aqui, excepto algumas gralhas e aves de rapina. O pouco vento
que se faz sentir amplia ainda mais o silêncio
neste espaço imenso, apenas cortado pelos mugidos das vacas à distância.
A imensidão, a aridez, o céu, a luz, o amarelo,

as cabanas, os garranos e as vacas, o esforço
físico e a liberdade. Isto é para mim a Serra do
Soajo.
Grato por mais esta experiência.

Garranos, Serra do Soajo, 2021

Sempre que regresso ao Soajo, tento fazer algo
diferente, mas mesmo que repita o trajeto, haverá certamente algo de novo para encontrar ao
longo do caminho. Seja um grupo de garranos,
que me permite aproximar e fotografar as crias
bem de perto, seja mais um abrigo que se descobre ao longo do caminho. A luz também é diferente.
Explorar é isso mesmo, avançar e estar recetivo,
audaz e com a mente aberta, mesmo que seja
num lugar familiar.
Ao longo destes três anos, a minha visão do
Soajo certamente mudou. Já não existe a surpresa da primeira visita. Porém, continua a
haver uma certa serendipidade. Sempre algo a
descobrir e as sensações continuam a ser fortes
e especiais.
Ao sentar-me numa rocha para uma refeição,
olho à distância, mas há tanto para absorver
que é preciso fazê-lo um pouco de cada vez.
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Pág. anterior:
Ilha Verde, Serra do Soajo, 2021

Camadas, Serra do Soajo, 2020
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Sozinhas, Serra do Soajo, 2020

Faixa de Luz, Serra do Soajo, 2021

Pág. seguinte:
Carpete Amarela, Serra do Soajo, 2021
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Aqui Jaz, Serra do Soajo, 2020
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Mato Seco, Serra do Soajo, 2020

Mato Seco, Serra do Soajo, 2021

Pág. seguinte:
Mais Acima, Serra do Soajo, 2019
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David e Golias.

Covão d’Ametade, 2017
Texto e fotografia por Luís Afonso.

Uma das coisas mais incríveis que podem acontecer, no mundo da minha criação artística, é alguém conseguir criar uma história a partir de
uma fotografia que idealizei.
Quando produzimos uma imagem, há sempre
dois domínios que se tocam: o universo daquilo
que estamos a fotografar, ou seja, o nosso sujeito, e o nosso mundo interior, constituído pelo
caminho que trilhamos até aquele preciso momento, pelas experiências que fizeram de nós
aquilo que somos.
As nossas criações não surgem do nada. É por
isso que muitos pensadores (e muitos artistas)
consideram que para fazermos obras de arte
mais interessantes, a primeira coisa a fazer é
tornarmo-nos, nós mesmos e em primeiro lugar,
em pessoas interessantes.
Pessoas interessantes conseguem produzir imagens interessantes. Pessoas com uma bagagem
cultural e artística relevante, conseguem ver e
fazer para além do instituído e do banal, pois o
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instituído e o banal já estão assimilados e fazem
parte do que não se deve repetir.
Depois é preciso ter uma voz e ser fiel a essa
voz. Hoje em dia, ser fiel, ao quer que seja, é tarefa difícil. Há muitos estímulos à preguiça, ao
engano, ao facilitismo. É preciso lutar forte contra esses sentimentos, em especial, dentro de
nós. E é preciso ter coragem de dizer e fazer as
coisas que consideramos acertadas ou de bater
palmas quando a sexta sinfonia de Tchaikovsky
acaba em surdina, no meio de uma plateia em
silêncio. A maior parte das pessoas não está habituada que as sinfonias acabem sem um
“bang”. Na realidade, a maior parte das pessoas
não conhece as sinfonias...
Na fotografia, tal como na música, é preciso conhecer a linguagem e usá-la quando faz sentido
ser usada.
No último workshop, onde apresentei esta imagem, como um exercício de composição, algumas pessoas, talvez as mais apressadas e mais
apetrechadas para a correria louca do dia a dia,
apontaram prontamente que aqueles ramos em
baixo (à esquerda) seriam para desaparecer. Tarefa simples, usando o Photoshop!
Mas as outras, que demoraram mais tempo na
sua apreciação, discordaram. “Não se pode
matar o David!”
Claro que não. O David é fundamental para o
sucesso desta imagem. Sem ele, não há história.
São apenas uns ramos deitados sobre um chão
nevado.
Um amigo, também fotógrafo, tem uma nova
história para esta imagem. Os pais, em cima,

lado-a-lado, juntos num propósito comum, estendem os seus braços num instinto de proteção. O menino (ou menina), volta-se para eles,
sorrindo, com os braços estendidos, deserto de
voltar para o abraço de quem lhe quer bem.
E a minha história, qual era, quando fiz esta
imagem, gritando a todos os que estavam à
minha volta para não pisar a neve imaculada,
caída na noite anterior?
Na verdade, não me recordo. Provavelmente
não terá sido nenhuma. Pelo menos, nenhuma
que invocasse proteção materna ou a capacidade de transcendência perante uma luta desigual
com um gigante exilado chamado Golias.
Mas uma coisa eu recordo. Aquele ramo, pequeno, à primeira vista insignificante, tinha de
fazer parte desta imagem, ocupando o lugar a
ele reservado. Ele e a sua sombra, desafiando o
vazio que se encontra à sua frente e as garras
que se estendem para lá do abismo.
Na verdade, o que vi foi aquilo que muitas
vezes sou, alguém perdido no meio de um deserto branco sem fim, caminhando em terrenos
planos em direção a mais uma tempestade.
Conseguem imaginar agora esta fotografia sem
aquele ramo? Pois, é impossível.
Quando estiverem a criar uma fotografia, a aplicar a teoria da composição visual, lembrem-se
do vosso ramo. Nem sempre deixar uma imagem perfeita e hermética é a melhor solução.
Principalmente porque não é isso que vocês são.
Como lembra Ernst Haas, “as limitações da tua
fotografia estão em ti, pois aquilo que vemos é
apenas aquilo que somos”.

Pág. anterior e seguinte:
1/400s a f/8, ISO 200, 23mm (35mm full-frame)
04.03.2017 12:31
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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. Maria Botica
2. Patrícia Gaspar
3. Pedro Santos

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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Viagens
Texto e fotografias por Maria Botica.

No universo onde vivemos e que contemplamos, existe o mundo real e o mundo do mistério, da fantasia e do sonho. Ambos coexistem,
interagem entre si, tanto nas próprias vivências,
cores e cheiros, como nos encantamentos e na
ousadia. Pela sua essência, o mundo sensorial,
da fantasia e dos sonhos, é mais poderoso e criativo do que o mundo real.
Entendo que, neste processo de fotografar a
paisagem, cabe, a cada um, escolher o lado em
que quer/gosta de se envolver: o lado real, funcional e visível da paisagem ou o lado mais sensorial, misterioso, sensual.
Gosto imenso de “tocar” a essência dos locais.
Tentar fazer a fotografia que estimule uma expressão mais criativa, crítica e apelativa dos
sentidos e das emoções, desvendando os mistérios que os lugares encerram em si. Porque, tal
como as pessoas, todos os lugares escondem
mistérios.
O ato de fotografar é mais do que uma composição de formas, texturas e cores. Mais até, do
que a magia da luz. No seu todo, deve inspirar
emoções, exibindo a essência dos sítios. Neste

processo, procuro libertar o meu olhar e, claro,
também a câmara, para obter as mais diversas
técnicas e abordagens.
Foi neste contexto, que acabei por escolher as
quatro fotografias que aqui deixo. São imagens
que pretendem revelar uma outra linguagem de
perceção dos lugares, ora o mar, ora um campo
de papoilas algures no Alentejo, ou uma mata
de sobreiros em que a própria luz de um fim de
tarde desafia onde toca.
A abordagem que usei, em quase todas, foi o
Movimento Intencional da Camara - ICM (no
inglês) - permitindo obter imagens em que se
sentem as dinâmicas dos lugares, as cores, texturas e formas, contrastes mais fortes. Imagens
que apelam mais ao nosso lado sensorial e do
encantamento.
Mas mais importante que o processo fotográfico
é sentir, tocar os lugares, fazer parte daquela
paisagem. E contemplar.
“Às vezes ouço passar o vento; e só de ouvir o
vento passar, vale a pena ter nascido”. ~
Fernando Pessoa

Maria Botica gosta de cheiros, dos que ainda não se
conseguem registar, mas que se podem sentir através
das fotografias e das cores do Sul. Por causa das
fragrâncias, adora perder-se, de câmara na mão, pela
Costa Alentejana e Vicentina, pelos campos de papoilas
que encontrava nas estradas do Alentejo que a levavam
de uma casa a outra casa, ou ainda, pela “matas”
(montado) de sobreiros e “florestas selvagens” das
nossas serras. Fotografa há quase 10 anos, atualmente
com uma Fujifilm X-T3 e uma “velhinha” Canon EOS
600D. Para si, a fotografia é uma forma de expressão
pessoal, um meio para tornar os locais nos seus locais.
Um ato de íntima liberdade!
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O movimento intencional de câmara (ou ICM, na sua abreviatura em inglês)
é uma técnica fotográfica que consiste em mover a câmara enquanto a imagem
é captada. Esse movimento pode ser mais ou menos errático, criando um
efeito bastante pictórico e abstracto. A técnica tem melhores resultados com
tempos de exposição superiores a 1/50.
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Água Vai!
Texto e fotografias por Patrícia Gaspar.

As praias e os rios são dos ambientes que mais
gosto de fotografar. As quatro fotografias que
escolhi para esta secção ilustram algumas das
formas como a água do mar ou dos rios interage com o meio envolvente.
A primeira fotografia capta o nascer do sol na
praia da Zambujeira do Mar, permitindo a
baixa-mar mostrar os seus emblemáticos afloramentos rochosos.
A segunda, em Rio Tinto, Huelva (Espanha), regista uma paisagem quase-de-outro-mundo, em
que um ambiente aquático extremamente
ácido, rico em ferro e enxofre, se torna fértil,
não só para a criatividade fotográfica, mas também para a investigação em astrobiologia,
dando o seu contributo para as missões a
Marte.

Na terceira fotografia, já a norte, na bonita
praia de Moledo do Minho, observa-se um dos
muitos interessantes pormenores que o mar,
com a sua dança de marés, nos oferece, ao interagir com os diversificados aglomerados de rochas graníticas.
A última fotografia foi realizada ao pôr-do-sol,
na praia do Silêncio, nas Astúrias (Espanha).
Uma praia verdadeiramente impressionante,
pelas formas e texturas das suas falésias. Foi, no
entanto, pelo som cantante produzido pelo
rolar dos pequenos seixos sobre si mesmos,
quando tocados por cada onda, que esta praia
mais ficou presente em mim.

Patrícia Gaspar fotografa desde 1998, ainda no tempo
do analógico. Durante muitos anos, fazia-o apenas nas
férias, captando principalmente o ambiente das cidades
e áreas naturais que visitava. A fotografia representa
uma forma de partilhar o que vê, o que experiencia.
Começou há pouco a utilizar uma objetiva macro, que
lhe permite descobrir e vivenciar o mundo de uma nova
forma. É capaz de ficar completamente absorta pelo
sujeito que está a fotografar. Para além disso, adora
fotografar animais selvagens no seu habitat natural,
montanhas e água. Gosta também de astrofotografia, de
planear e investigar os locais onde fotografa os astros.
Vive em Linda-a-Velha e os locais onde mais gosta de
fotografar são a Mata do Jamor e o Estuário do Tejo.
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Zambujeira do Mar. 2021
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Rio Tinto, Huelva. 2021
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Moledo do Minho. 2022
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Praia do Silêncio, Astúrias. 2020
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Resiliência
Texto e fotografias por Pedro Santos.

Estas fotografias foram realizadas durante um
workshop promovido pelo Estrela UNESCO Global Geopark, em Fevereiro de 2020. Estiveram à
espera desta oportunidade para serem revistas,
já com suficiente distância do evento para se
poder separar o essencial do acessório, seguindo o conselho de alguns mestres da fotografia...
Estas palavras são escritas quando se verifica
um reacendimento no maior incêndio deste
verão de 2022, que ocorre precisamente neste
Parque Natural e que deveria levar-nos a meditar e perceber qual o valor que damos á biodiversidade, à natureza e ao ambiente.
O que me fica retido desta experiência é a grandeza e majestade da serra, a dureza das condições, a resiliência da vida e, para quem vem do
soalheiro e seco sul, a presença constante da
água, em estado liquido ou em misteriosos nevoeiros de nostálgicas recordações.
Mas aquilo que fica, depois de rever as imagens
com estas noticias, é que não temos estado à altura da responsabilidade de cuidar daquilo que
é nosso, que não passamos de crianças a brincar

com uma caixa de fósforos. Será?
Na primeira fotografia, a água, elemento básico
da vida, permite a existência deste coberto vegetal num terreno eminentemente estéril.
A segunda, apresenta-nos a serra, pura e dura,
fruto de uma geologia sem concessões.
A seguinte faz-nos uma pergunta: novo dia no
horizonte, esperança renovada?
Finalmente, a quarta imagem, lembra-nos como
os períodos de grande exigência são, na verdade, as circunstâncias das nossas vidas (Amishi
Jha in "Atenção Suprema”), resiliência para superar as adversidades.

Pedro Santos é um fotógrafo de Tavira que gosta,
sobretudo, de fotografar perto de casa, onde a família
ou amigos se juntem. O que gosta mesmo é de criar
memórias e de registar essas memórias.
Fotografa desde 2003 e, sendo engenheiro civil, tem de
registar com alguma frequência as suas obras, sendo
que prefere puxar da câmara em viagem ou em alguns
workshops de fotografia.
Usa Fujifilm, pela sua leveza, e Sony pela possibilidade
que lhe oferece de poder usar magnificas objetivas
antigas, manuais. Para si, a fotografia representa um
registo de vida e a procura do belo.

PERSPETIVA #005

69

4 POR 3 | Pedro Santos

PERSPETIVA #005

70

4 POR 3 | Pedro Santos

PERSPETIVA #005

71

4 POR 3 | Pedro Santos

PERSPETIVA #005

72

4 POR 3 | Pedro Santos

PERSPETIVA #005

73

TÉCNICA | Hierarquia de Palavras-Chave

Catálogo do Lightroom.
Hierarquia de Palavras-Chave.
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Catálogo do Lightroom.
Hierarquia de Palavras-Chave.
Texto por Luís Afonso.

Se consultarmos o dicionário à procura do significado do vocábulo “palavra-chave” rapidamente retemos duas ideias fundamentais: termo
que sintetiza as ideias ou temas centrais de um
texto; palavra que identifica determinado elemento ou o seu conteúdo.
No universo Lightroom, as palavras-chave têm
um papel de destaque, servindo vários propósitos dentro do catálogo, sempre com o objetivo
de nos facilitar a vida no momento de organizar
e encontrar as nossas fotografias. Para além
disso, as palavras-chave são fundamentais para
todos os fotógrafos que disponibilizam as suas
fotografias em bancos de imagem, uma vez que
constituem a matéria-prima dos algoritmos de
pesquisa dessas plataformas de comercialização. Para que possamos vender uma fotografia,
os utilizadores têm primeiro de a encontrar e
para a encontrar temos de as etiquetar com as
palavras-chave correctas. Uma imagem fraca
com boas palavras-chave tem mais hipótese de

ser descoberta e vendida de que uma boa fotografia com poucas ou irrelevantes palavras-chave.
Seja por uma razão ou por outra, inserir palavras-chave é fundamental e, felizmente, o Lightroom tem boas ferramentas para nos ajudar
nessa tarefa por vezes entediante.
Inserir Palavras-Chave
O objetivo deste artigo é mostrar-vos como podemos criar hierarquias entre as palavras-chave
do nosso catálogo. Ainda assim, não custa nada
relembrar alguns conceitos básicos de como
atribuir palavras-chave às nossas fotografias.
No módulo Biblioteca, temos no painel do lado
direito duas secções importantes: “Atrib. Palavras-chave” e “Lista palavras-chave”. Na primeira secção podemos introduzir as palavras-chave
que quisermos à(s) fotografia(s) selecionada(s),

bastando para isso digitar no campo de texto
grande (ou na pequena linha na base da secção
que diz “Clique aqui para adicionar palavraschave” a cinzento escuro, que quase ninguém
consegue ver...) os termos, separados por vírgulas, que queremos associar.
Para exemplificar, vamos adicionar a uma fotografia realizada num workshop de paisagem natural na Serra da Estrela as seguintes palavraschave: árvore, Covão d’Ametade, Fotonature,
Serra da Estrela, Inverno, Paisagem, Workshop.
Depois de as digitar na caixa de texto basta teclar “Return/Enter” e as palavras-chave ficam
associadas à fotografia no catálogo do Lightroom. Nada mais simples!
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palavras-chave que adicionamos inicialmente.
Criando as Hierarquias
Vamos então criar algumas palavras-chave com
hierarquia. Usando a mesma fotografia, vamos
adicionar mais algumas palavras-chave. O
Covão d’Ametade fica no concelho de Manteigas, por isso vamos adicionar esse termo.
Vamos ainda adicionar “Guarda” (o distrito) e
“Portugal” (o país). Já agora, o continente “Europa”.

Acima: Introduzindo palavras-chave no painel da direita, secção “Atrib. Palavras-chave”

Se repararem, no topo direito desta secção existe uma lista de valores que indica três opções:

• Inserir palavras-chave (selecionada por defeito)
• Palavras-chave e palavras-chave contidas
• Para exportação

Esta funcionalidade, a que muitos raramente
acedem, é fundamental para perceber a questão
da hierarquia e o que vou expor a partir daqui.

Ao teclarmos “Return/Enter” as palavras-chave
são adicionadas à fotografia tal como fizemos
anteriormente. Até aqui, nada de novo.

Vamos então escolher a opção “Para exportação”. Ao fazermos isso, a caixa de texto, onde
normalmente colocamos as palavras-chave, fica
trancada, não permitindo digitar texto. Apenas
a pequena linha abaixo nos permite colocar palavras-chave. Basicamente, ao selecionarmos
esta opção estamos a pedir ao Lightroom que
nos mostre as palavras-chave que vão ser exportadas com a foto. Como ainda não criamos
qualquer hierarquia, a caixa de texto acima da
linha de introdução vai-nos apenas mostrar as
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Para criarmos a hierarquia vamos baixar à secção imediatamente abaixo com o título “Lista
palavras-chave”. Nesta secção, podemos encontrar todas as palavras-chave já criadas, pesquisá-las na linha de topo para filtrar a lista apresentada e aceder às fotos marcadas com as referidas palavras-chave, clicando na seta que se
encontra do lado direito do número que indica
o total de fotografias com a referida palavrachave (a seta só aparece quando passamos o
rato).
Vamos então criar a seguinte hierarquia: Europa
> Portugal > Guarda > Manteigas. Para isso,
basta arrastar a palavra-chave “Manteigas” para
cima de “Guarda”. Ao fazermos isso, cria-se
uma relação de pai-filho entre “Guarda” e
“Manteigas”. Vamos agora arrastar “Guarda”
para cima de “Portugal” e depois “Portugal”
para cima de “Europa”. Neste momento, conseguimos visualizar, na lista de palavras-chave,
que Europa tem por baixo mais três níveis de
palavras-chave.

Se voltarmos à nossa fotografia, nada está alterado a nível das palavras-chave atribuídas.
Vamos agora criar uma nova palavra-chave sem
a atribuir a nenhuma imagem. Para isso basta
clicar no “+” que se encontra no topo esquerdo

da secção “Lista palavras-chave”. De igual
forma, podemos editar uma palavra-chave
duplo-clicando sobre a mesma.

• Arrastando a palavra-chave para cima da foto
na secção central;
• Clicar com o botão direito sobre a palavra e
selecionar a opção de adicionar à foto selecionada;
• Clicar no “visto” na lista de palavras-chave
antes da mesma;
• Escrever a palavra-chave nas caixas de texto
da secção acima;
Adicionemos então as palavras-chave “bétula”,
“Inverno” e “Manteigas”.

Uma caixa de diálogo aparece onde podemos
introduzir o nome da palavra-chave, os seus sinónimos e selecionar uma série de opções que
dizem respeito à exportação da mesma. Para o
nome vamos escolher “bétula”. Vamos adicionar
alguns sinónimos e deixar selecionadas as opções de exportação, pois nós queremos que esta
palavra-chave seja exportada juntamente com a
fotografia, bem como todas as palavras-chave
hierarquicamente superiores (as filhas nela contidas). Desta vez, queremos também exportar os
seus sinónimos. No final da palavra-chave criada, arraste-se “bétula” para cima da palavrachave “árvore” para criar uma hierarquia entre
ambas, uma vez que bétula é um tipo de árvore.
Vamos agora ver a hierarquia em ação, bem
como a questão dos sinónimos. Navegamos
para a fotografia do lado que foi tirada na
mesma altura, apenas com um enquadramento
diferente. Vamos então atribuir palavras-chave.
Como quero atribuir palavras-chave já existente
posso-o fazer de várias maneiras:

Se consultarmos agora a secção “Marcas de palavras-chave” vamos poder ver as três opções da
lista da direita em acção:
• Inserir palavras-chave: Mostra-nos as três
palavras-chave que introduzimos;
• Palavras-chave e palavras-chave contidas:
Mostra-nos as três palavras-chave que adicionamos à fotografia e todas as suas superiores
hierárquicas;
• Para exportação: À lista de palavras-chave
da opção acima ainda se juntam os sinónimos
que colocamos no termo “bétula”, pois dissePERSPETIVA #005
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mos que os sinónimos deviam ser incluídos
na exportação.

trodução de palavras-chave vemos que ele apresenta as duas opções.

Basta selecionarmos a opção “vidoeiro < árvore” para associarmos a palavra-chave correcta.
Como podemos ver acima, embora só tenhamos
introduzido 3 palavras-chave, se exportarmos
esta fotografia vão aparecer 9. Fantástico, não
é? E mesmo que não usemos as palavras-chave
para exportar, elas vão estar sempre disponíveis
no catálogo para as podermos pesquisar, usar
em coleções inteligentes, enfim, organizar e
procurar de forma mais eficiente as nossas fotografias.

Para criamos uma nova instância da palavra-chave “vidoeiro” dentro de “árvore” não podemos arrastar a primeira para cima da segunda,
pois “vidoeiro” iria deixar de estar debaixo de
“rio”. Em vez disso, clicamos com o botão direito em “árvore” e selecionamos a opção “Criar
marca de palavra-chave dentro de “árvore”…

A Mesma Palavra-Chave Com Diferentes
Pais
Para terminar, vamos só ver a questão de termos uma mesma palavra-chave incluída em
duas superiores-hierárquicas diferentes. Por
exemplo, Vidoeiro, para além de uma árvore de
folha caduca que podemos encontrar no Covão
d’Ametade é também um rio que tem o seu percurso na Serra de Montemuro. Se a quisermos
usar nestes diferentes contextos, como é que o
Lightroom se porta? Bem, como sempre. Vamos
então criar duas novas palavras-chave: “vidoeiro” e “rio”, uma vez que já temos árvore no
nosso catálogo. Depois de as criarmos, arrastese “vidoeiro” para cima de “rio”.

Espero que este artigo seja útil para o ajudar a
melhorar ainda mais a qualidade do vosso catálogo.
As palavras-chave são um elemento importante
e que ajudam muito no momento de encontrar
as fotografias que procuramos. Por isso, nunca
deixem de as usar e, sempre que possível, adicionem-as logo no momento da importação das
fotografias para o catálogo.

Neste momento conseguimos ver que temos “vidoeiro” debaixo de “árvore” e “rio”. Se agora
tentarmos adicionar “vidoeiro” à nossa foto e
começarmos a digitar essa termo na linha de inPERSPETIVA #005
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Eliot Porter.

In Wildness is the Preservation
of the World.
Primeira edição: São Francisco (Califórnia, EUA) 1962
Sierra Club (27.14 cm x 34.92 cm, capa dura)

“A fotografia é uma ferramenta poderosa, um
dispositivo de propaganda, uma arma para a
defesa do meio ambiente... e, portanto, para a
promoção de uma raça humana saudável, bem
como da sua sobrevivência.” ~ Eliot Porter

Se existe um livro seminal na forma como eu
abordo a fotografia de natureza, esse livro tem
de ser o primeiro publicado pelo americano
Eliot Porter, em novembro de 1962.
Eliot Furness Porter nasceu em Winnetka, Illinois (EUA), a 6 de dezembro de 1901, no seio
de uma família culta. O seu irmão Fairfield tornou-se num dos mais importantes pintores e
críticos de arte americanos e foi o responsável
por lhe apresentar Alfred Stieglitz.
Eliot fez a sua primeira fotografia em Maine,
em 1913. Esse início precoce não foi o suficiente para que quisesse seguir os seus estudos em
fotografia. Formou-se antes em Engenharia e
Medicina pela Universidade de Harvard. Esses
estudos levaram-no depois a ensinar bioquímica
e bacteriologia, primeiro em Harvard e depois
no Radcliffe College (1929-39).
Durante a década de 1930, o interesse de Eliot
Porter pela fotografia aumentou, em especial
por ter sido apresentado a algumas pessoas fundamentais, como Ansel Adams, que o encorajou
a usar uma câmara de grande formato, e, principalmente, o seu influente patrono, Alfred Stieglitz, criador do movimento pictorialista, editor,
galerista e um dos primeiros pensadores da fotografia do séc. XX. Certamente por influência
deste, Eliot decidiu então abandonar a bioquímica e a bacteriologia, em 1939, para fazer da
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fotografia de natureza a sua ocupação a tempo
inteiro.
Por essa altura, já Porter tinha feito duas exposições individuais, no Delphic Studios, em Nova
Iorque (1936) e na galeria de Stieglitz, An American Place, em dezembro de 1938. Mais tarde,
duas grandes exposições retrospetivas marcariam o seu lugar na história da fotografia. A primeira, no Metropolitan Museum of Art de Nova
Iorque, em 1979, que representa a primeira exposição com fotografia a cores alguma vez levada a cabo naquele museu, e a segunda, no
Museu Amon Carter, no Texas, em 1987.
Ao contrário do seu contemporâneo Ansel
Adams, cujo trabalho pretendia enaltecer os
grandiosos cenários naturais americanos, Porter
centrava-se nos elementos que os representavam: os arenitos do sudoeste, as toutinegras do
Midwest, as folhas de ácer da Nova Inglaterra.
Através das cenas monumentais de Adams, os
espetadores sentiam-se longe da civilização,
abraçando o selvagem e o desconhecido; com
Porter, podiam estar apenas a poucos metros de
casa. As criaturas que retratava eram simples e
pequenas - lagartas, traças, passariformes -, os
cursos de água eram riachos e não rios, as árvores áceres e não os majestosos e antigos pinheiros bristlecone. Em 1962, retratar, de forma serena e íntima, os esplendores do mundo natural, representava uma afirmação poderosa, principalmente porque nunca havia sido feita até
então como Porter o fez. Como um crítico escreveu na altura: "Está em curso uma espécie de
revolução. Com a publicação deste livro, extremamente bem desenhado, a conservação deixa
de ser um capítulo chato, sobre agricultura, nos
livros da quarta classe ou propriedade exclusiva
dos observadores de aves".

Este livro está repleto de cenas simples de natureza no seu estado mais puro e selvagem. E
também desordenadas e caóticas, desarrumadas, como só a natureza sabe ser. Não existe
mais que um par de imagens onde a mão do ser
humano se note. No entanto, todas as imagens
retratam cenários perto de nós, onde efetivamente podemos estar quando percorremos a
visão aparentemente “mundana” de Porter.
É sem dúvida um livro cheio de esperança. Não
apenas um documento, mas uma promessa feita
há 6o anos atrás: aquela natureza intocada
ainda existia e representava o que o futuro nos
poderia reservar.
Apesar de uma celebração romântica do intemporal e do natural mais selvagem, o primeiro
livro de Porter foi amplamente reconhecido
como sendo político. A política deve ser, em última análise, sobre aquilo que valorizamos e tememos e o ambientalismo sobre o que vale a
pena proteger, bem como o que o ameaça. Em
“In Wildness...” Eliot fala sobre tudo isso, mas
também que fotografias de amoras, pássaros e
riachos podem dar voz à política e serem filosoficamente persuasivas, pois o amor pela natureza pode ser também implantado através da beleza e da simplicidade. E esse amor terá a força
suficiente de nos conduzir à ação política.
Porter encontrou em David Brower - e no seu
Sierra Club - um aliado perfeito, alguém que há
muito colocava a estética ao serviço da política,
de uma forma que nenhuma outra organização
ambientalista havia feito. Porter serviu dois
mandatos no conselho de administração da organização e os livros que publicou com Brower
ajudaram a tornar o Sierra Club uma força visível de consciência ambiental e numa voz respei-

tada - e escutada - em todo o país.
Mas regressando aquele que é considerado, por
muitos, como o primeiro livro de mesa de centro (coffee-table book) alguma vez editado, “In
Wildness...” oferece-nos esperança e inspiração
para a tarefa de preservação do nosso mundo
natural, juntando as fotografias “simples” de
Porter com as palavras sábias do mais importante escritor naturalista de todos os tempos,
Henry David Thoreau.
De facto, o título do livro não é mais do que
uma citação atribuída ao autor transcendentalista do séc. XIX: “o que Thoreau descobriu há
100 anos, que um nível de selvagismo é necessário para a saúde do espírito humano, é uma
verdade que parece ter sido esquecida na nossa
corrida precipitada para dominar toda a natureza. A menos que invertamos esse caminho, tudo
o que é silvestre desaparecerá do continente
americano”, escreve Porter no prefácio. Tão
atual como há 60 anos.
Porter usa os textos de Thoreau como leito para
as suas fotografias de Nova Inglaterra, apresentadas de forma cronológica, através das estações do ano. Entre a primavera e o inverno,
desfilam-se mais de 70 imagens a cores, de uma
beleza diferente da que estamos habituados a
ver na fotografia de paisagem clássica.
São imagens de paisagens costeiras cheias de
gelo, árvores nuas, rebanhos de lagartas e flores
rosa, brancas e amarelas, desabrochando na floresta. No verão há nenúfares brancos e amarelos, borboletas e pássaros, líquenes cor-de-rosa
e açafrão, um riacho precipitando-se sobre as
pedras do caminho, um ninho cheio de pintos
gritando por comida. No outono, os fetos ficam
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castanhos e as folhas das árvores vermelhas, laranja, de um dourado cintilante. O inverno
enche os bosques e os campos com a neve alva.
Tudo em imagens que nos fazem pensar “eu
vejo isto todos os dias”... Vemos, mas não nos
passaria pela cabeça registar em fotografia.
Mas é isso mesmo que Porter faz. Registar, de
forma brilhante, aquilo que lhe é mais íntimo,
mais querido, mais seu. E sendo seu, regista
aquilo que é nosso, com uma mestria inigualável. Cada fotografia de Porter é um tratado de
composição e de construção da imagem. Como
é que ele consegue fazer isto com sujeitos tão
banais é, muitas vezes, a nossa única pergunta
e resposta.
Evitando sempre o grande cenário (são poucas
as imagens onde se vê o horizonte e o céu),
Eliot apresenta-nos detalhes, a pequena paisagem, muitas vezes em composições centradas,
privilegiando o lirismo da pintura abstrata expressionista em detrimento da hierarquia transmitida pela fotografia de paisagem atual.
“O olhar do Sr. Porter está menos predisposto
para o grande cenário do que para os detalhes
da água que corre, das poças iridescentes, das
paredes rochosas e das suas texturas, das grutas, das torções violentas do arenito, dos líquenes, dos salgueiros, das folhosas. Ele procura a
grande verdade existente num minuto. É a cor
que transmite essa grandeza. Violetas, azuis,
vermelhos, amarelos, laranjas - todos cobertos
de um brilho metálico - compõem a beleza natural de uma vitalidade avassaladora”, escreveu
Brooks Atkinson no The New York Times em
1963.

Existem várias edições deste livro, sendo que a
primeira, editada pelo Sierra Club em 1962,
com o seu generoso formato, é muito difícil de
conseguir. Eu tenho diversas cópias, das diferentes edições, e há algumas a evitar. Ainda
que, segundo Janet Russek - que vende atualmente impressões originais de Porter e que, em
conjunto com o seu companheiro, David, privou
com o autor -, nenhuma das edições consiga reproduzir na perfeição as impressões realizadas
por Porter, usando processos de sobreposição de
cores/pigmentos (dye-transfer), as mais aproximadas serão certamente as da edição original,
supervisionadas pelo próprio autor.
Uma das edições a evitar, com reproduções
péssimas, é a publicada em 2012 pela AMMO
Books, aquando do aniversário dos 50 anos do
lançamento do livro. Esta edição, impressa na
China, é a que tem as maiores dimensões das
atualmente fáceis de encontrar, mas as suas fracas reproduções, com uma resolução péssima e
com cores desviadas, deve mesmo ser evitada.

Pág. inicial desta secção:
© Eliot Porter. Imagens presentes no livro “In Wildness...”.
Abaixo:
Capa da nova edição publicada em 11/10/2020 pela
Chronicle Books. Capa dura, 168 páginas, 20.96 x 26.67 cm
ISBN-13: 978-1623261160

A melhor opção é tentar encontrar uma das edições antigas, em segunda mão, dos anos 60, das
diferentes edições do Sierra Club, ou então
optar pela mais recente edição, com boas reproduções e uma encadernação muito bonita. Esta
edição, da Chronicle Books, de outubro de
2020, apresenta uma capa dura forrada de tecido verde, apresentando uma nova fotografia de
capa, lindíssima, por sinal.
Esta edição pode ser facilmente comprada na
amazon e noutras livrarias online, bem como no
site da própria editora.
Texto por Luís Afonso.
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WORKSHOPS & PASSEIOS

Bloco
de Notas.

O calendário de workshops, para o resto 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.
AGENDA
Depois da época de veraneio voltam os festivais
e a 24/25 de setembro temos já o IRIS no
Gerês. Desta vez vou estar na plateia. Espero lá
por vós.
THE PRINT CIRCLE
O projeto de troca de fotografia impressa entre
fotógrafos portugueses está um pouco parado.
Já há algum tempo que não havia 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. É uma excelente
oportunidade. O preço novo foi de cerca de
800€ e estou a pedir 400€ e ofereço os cabos
de ligação que tenho. Se estiverem interessados, façam-me uma proposta.
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