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INTRODUÇÃO | Luís Afonso

Intro.
A chuva, o frio, o outono. Chegou um dos tempos mais vibrantes para fazer
fotografia. Vou, finalmente, ter a oportunidade de sair para o terreno com a
minha GFX 50S II. Vai, certamente, correr bem, pois já tive o privilégio de
explorar as opções de médio formato da Fujifilm, como podem ler na secção saída
de campo que nos vai levar até às margens do Rio Tinto (ou ao Planeta Marte).
Nesta edição, converso com a Cláudia Costa. Descobri o Planalto Mirandês, pela
sua objetiva, na última edição do festival InSitu, em Vouzela, e estou certo que
também vocês vão ficar encantados com as suas histórias da Terra Fria.
Nas secções mais racionais, fala-se de mentira e manipulação, de rótulos, num
artigo assinado pelo Nuno Luís e da demanda (ou não) pela perfeição, num
texto que pretende ser a antecâmara do debate que irá ocorrer em pleno
Imaginature, moderado e preparado pela criatividade do Ricardo.
Como já referi, eu vou até ao Rio Tinto. Mas o Ângelo, vai igualmente andar a
passear à beira rio, desta feita, bem perto da sua casa, nas Serras de Santo Tirso.
Na secção 4:3 (em honra ao formato desta revista), onde todos podem e devem
participar, apresentam-se os fotógrafos Jorge Neves, Paulo Bizarro e Rita
Ribeiro Silva. É uma honra para mim recebê-los neste espaço e estou certo que,
os três, vão elevar, e de que maneira, a qualidade deste número.
Finalizo com mais um livro da minha biblioteca, em jeito de tributo a um dos
maiores fotógrafos de paisagem natural do século XX: o americano Galen Rowell.
Neste livro de 1986, não são só as suas fotografias que continuam atuais; o texto
que as acompanha e o próprio formato do livro (ensaios e exposição) é de uma
visão que há de, para sempre, continuar a fazer sentido em todos aqueles que
amam a natureza no seu estado mais puro e que desejam usar a fotografia para a
dar a conhecer e preservar.
Aproveito para desejar a todos uma boa reta final de um ano que está quase a
despedir-se e, em especial, boas fotografias. Aproveitem bem esta temporada!
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ENTREVISTA
Cláudia Costa

PONTO DE VISTA
A Verdade da Mentira

PONTO DE VISTA
Essência

Nesta edição, entrevisto a fotógrafa Cláudia
Costa que tem uma paixão muito especial por
burros, em especial os de Miranda. Fica a
conhecer porque se mudou de Lisboa para a
Terra Fria de Trás-os-Montes e porque gosta
tanto de a retratar.

És daqueles que pensa que usar o Photoshop
ou o Lightroom é sinónimo de manipulação
da fotografia? Daqueles que acha que no
tempo do analógico é que era e que os JPGs
saídos da câmara são do mais puro que há?
Então este artigo é para ti!

O Nuno Luís fala-nos dos rótulos na fotografia
e como às vezes precisamos de nos apresentar
como fotógrafos de X ou de Y para nos
levarem a sério. Confissões de um adulto que
já foi um jovem “metaleiro”.
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GRANDE ANGULAR por Ricardo Salvo
A Fotografia Perfeita

NO TERRENO
Rio Tinto. Médio formato em Marte.

SAÍDA DE CAMPO por Ângelo Jesus
Ao Lado da Água

Haverá perfeição na fotografia? Seremos
alguma vez capazes de, um dia, fazer a
fotografia perfeita? Este ano, o festival de
fotografia de Manteigas deixa no ar a
pergunta “onde está a perfeição na
fotografia?” e o Ricardo aborda esse tema na
sua coluna Grande Angular.

O Rio Tinto é um lugar onde perdemos a
noção do que nos é familiar. Faz-nos parecer
estar noutro planeta, onde o vermelho é a cor
dominante. Numa das minhas visitas a esse
território mágico levei, pela primeira vez,
uma câmara de médio formato. Neste artigo
conto-te essa experiência.

Nesta edição, o Ângelo leva-nos num passeio
à Serras de Santo Tirso, bem perto de sua
casa. Vamos andar à beira d’água, sem medo
de nos molharmos e de nos deixarmos
encantar pelos cheiros e pelos sons que lá
vamos encontrar.
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POR DETRÁS DA IMAGEM
A Vida em Suspenso, Covas (2015)

4 POR 3
Jorge, Paulo & Rita

TÉCNICA
O Mito do Full-frame.

Há uma certa beleza na simplicidade das
coisas simples. A natureza, que nem sempre
conseguimos entender, oferece-nos um sem
número de leituras daquilo que põe diante de
nós para ser encontrado. Basta ver. Parece
simples, certo?

Nesta secção, tu és o protagonista. 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.

E se alguém te contasse que o full-frame
nasceu de um corte, pela metade, de um
tamanho duas vezes maior que o 35mm?
Continuaria a chamar-lhe completo? Neste
artigo desvendo, finalmente, porque é que o
tamanho não importa. O que importa é o que
se faz com ele!

10

11

DA MINHA ESTANTE
Galen Rowell, Mountain Light

BLOCO DE NOTAS
Luís Afonso

Vinte anos depois da morte de uma das
maiores referências da fotografia de paisagem
natural do nosso século, a obra de Galen
Rowell parece passar despercebida à maior
parte de nós. Este livro explica porque é que o
seu trabalho e as suas ideias continuam tão
atuais como sempre.

Toma nota do que me vai manter ocupado
nos próximos tempos e das diferentes
oportunidades que iremos ter para fotografar
ou aprendermos juntos.

p. 55-57
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Cláudia Costa.
Entrevista.
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Cláudia Costa.
Um dia acordou e decidiu que era tempo de deixar Lisboa para ir viver para o meio do Planalto Mirandês. Com essa mudança, veio a
paixão por um território que, às vezes, parece ter ficado perdido no tempo. As suas gentes, o seu clima frio, os seus costumes. Mas,
acima de tudo, os seus burros. Tudo isto passa pela objetiva da Cláudia, ligada, de forma vincada, ao calor do seu coração.
Entrevista por Luís Afonso. Fotografias de Cláudia Costa.

O que te fez pegar numa câmara pela primeira vez? E o que representa, para ti, a fotografia?
Comecei a ter interesse pela fotografia quando
me inscrevi no Clube de Fotografia da escola secundária, talvez com 16 ou 17 anos. Lembro-me que achei fascinante toda a magia do laboratório: da revelação dos rolos a preto e branco
à impressão na câmara escura. Sair para a rua e
fotografar, com a atenção que o método analógico exigia, tornou-se um desafio muito grande.
Penso que foi daí que surgiu a curiosidade de
começar a olhar para as coisas com uma perspetiva fotográfica.
Atualmente, para mim, a fotografia é um modo
de expressão muito pessoal, onde tento transmitir a minha sensibilidade perante a natureza
(paisagem e animais) e as pessoas que vou encontrando pelo caminho.

E que câmara usavas nesse clube da secundária?
Utilizava uma câmara emprestada, da professora. Sinceramente, não me recordo da marca, só
sei que era uma câmara analógica bem antiga.
Mais tarde, fui estudar fotografia para o ArCo
(Centro de Arte e Comunicação Visual) e aí
comprei a minha primeira câmara analógica,
uma Canon EOS 300V. Após terminar o curso,
em 2006, comprei a minha primeira câmara digital, também uma Canon bastante modesta.
Em 2015, decidi investir numa Canon EOS 5D
Mark III que já era uma câmara semi-profissional que me dava garantias de futuro. Curioso
foi que comecei a cansar-me de andar com
equipamento tão pesado, entre câmara e objectivas e achei que estava na hora de arranjar
algo mais leve...

Então, em 2019, troquei para a Fujifilm X-T3 e
estou bastante satisfeita. É bem mais pequena,
leve, transporto-a para qualquer lado e só vejo
vantagens no sistema mirrorless.
Como nascem as tuas fotografias? São respostas emocionais ao que vais encontrando
no acaso da vida ou são fruto de algum tipo
de planeamento mais consciente?
Na realidade, gosto de fotografar nos momentos em que me sinto inspirada e com vontade.
Não faço grandes planos, nem gosto de me sentir pressionada a fotografar. Prefiro fotografar
sozinha, com o meu ritmo, de forma muito
livre. Basta um belo dia de inverno para me inspirar a sair de casa e deixar-me levar pela adrenalina de sentir, ver e fotografar.
Conta-nos como escolhes os locais onde fotografas? Quais os critérios que procuras nesPERSPETIVA #006
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ses locais e que te impelem a retratá-los?
Tenho a sorte de viver no meio rural, com muita
natureza à minha volta. Fotografo, principalmente, no planalto mirandês, onde está inserido, em parte, o Parque Natural do Douro Internacional. Também me atrai bastante o Parque
Natural de Montesinho, um pouco mais a norte,
onde encontro mais florestas e serras. São dois
locais com bastante biodiversidade, uma paisagem variada, aldeias muito bonitas, muitos animais e pastores.
Mas, mais do que os locais onde fotografo, para
mim, o que me cativa é a altura do ano em que
o faço. Por exemplo, adoro fotografar em ambientes outonais e de inverno, com tempo húmido, nevoeiro, geada, neve. O frio traz uma atmosfera muito bonita e é nessas condições que
sinto mais vontade e inspiração para fotografar.
Ao contrário do verão, que não me atrai minimamente para fotografar e raramente o faço,
porque não gosto nem da luz, nem do ambiente
extremamente seco e quente que se sente nesta
região.
Interessante essa tua constante referência ao
inverno... Algumas pessoas, como eu, têm
uma predileção especial pelo norte. Outras,
talvez com um temperamento diferente,
serão mais ligadas ao sul. Pelo que percebo
das tuas palavras, o norte é um conceito importante para ti. O que significa para ti este
norte e porque te fascina tanto o inverno?
Não sei explicar muito bem, mas sempre me
fascinou mais o norte, as paisagens e atmosferas dos países nórdicos. O facto de as temperaturas mais baixas proporcionarem um ambiente
mais húmido, com possibilidade de nevoeiros

ou geadas, traz uma certa serenidade, minimalismo e melancolia às imagens e eu gosto disso.
Tenho o sonho, há muitos anos, de ir à Islândia.
Penso que será por esses motivos que acabei de
dizer.
Apesar de ser bastante friorenta, prefiro muito
mais o frio do que o calor. Por isso, nunca me
cativaram muito os destinos mais a sul.
E como foi essa tua mudança da grande cidade para o planalto mirandês? A fotografia
teve alguma influência nesse processo ou
ajudou-te de alguma forma?
Foi uma mudança muito boa e necessária. Não
gostava da vida urbana e do trabalho que tinha.
Por isso, foi um acaso feliz essa mudança de
vida. Sair da grande Lisboa para ir viver numa
pequena aldeia transmontana, com cerca de 70
habitantes, trouxe uma calma enorme. As prioridades mudam, dá-se mais valor ao tempo, às
pessoas e aos ritmos da natureza. Ganha-se
qualidade de vida!
A fotografia não teve nenhuma influência nessa
mudança, mas a verdade é que o estilo da fotografia que passei a fazer mudou bastante.
Quando vivia em Lisboa, fazia mais fotografia
de rua, a preto e branco, quase sempre com elementos humanos em forma de silhueta, ao
longe... Depois de me mudar para o planalto
mirandês, por estar mais próxima da natureza,
comecei a valorizar mais a cor e a paisagem. A
relação com os animais tornou-se muito forte e
passou também a ser um dos temas que passei a
fotografar mais. Assim como a aproximação
com as pessoas, que foi gradual, e de uma
maior confiança.

Burro de Miranda
Vila Chã da Braciosa, 2021

Pág. seguinte:
Valpaço, Vinhais, 2012
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Os teus burros, as tuas pessoas, a terra fria
que as abraça. Sentes que este trio é tudo o
que precisas para fotografar? Há algum elemento desse trio que seja mais importante
que outro?
Os burros, com as suas pessoas, na terra fria
onde habitam. Complementam-se entre si e são
uma forte inspiração para mim. Sem dúvida
que é o trio maravilha! Mas diria que, num dia
bem frio de inverno, basta fotografar esta terra
para tudo ser perfeito.
Mas os burros são muito especiais... Penso que

comecei a interessar-me por burros quando os
via na aldeia da minha mãe, perto de Moimenta
da Beira, na Beira Alta. Não foi uma proximidade imediata, mas comecei logo a achar que era
um animal muito bonito. O fascínio foi crescendo, até se tornar numa verdadeira paixão. Paixão essa que me trouxe até ao planalto mirandês quando, em janeiro de 2011, vim fazer voluntariado na AEPGA (Associação para o Estudo
e Protecção do Gado Asinino), uma organização
não-governamental de ambiente que se dedica,
sobretudo, à preservação do Burro de Miranda,
à sua promoção e dignificação, não só enquanto
património genético, mas também como impor-

tante património cultural. O voluntariado passou a trabalho e é onde me mantenho até aos
dias de hoje.
O burro é um animal muito inteligente, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa. É extremamente meigo, curioso, querido, e claro,
muito bonito e teimoso também. De cada vez
que estou com um burro derreto-me e só tenho
vontade de o abraçar. É um amor muito grande,
difícil de explicar!
Posso pedir-te que seleciones duas das tuas
imagens favoritas e nos contes as histórias
por detrás dessas fotografias?
Numa visita, em trabalho de campo, à aldeia de
Valpaço, no concelho de Vinhais, conheci este
pitoresco casal (na imagem, à esquerda) com o
seu burro Cinzento.
Estava a acompanhar os meus colegas, o ferrador e o veterinário, e o ferrador fez o aparo correctivo aos cascos do burro que já estavam
grandes. Após esse aparo, o senhor José estava
tão contente e vaidoso com o resultado que me
pediu para fazer um retrato de família. A sua
esposa não queria muito ser fotografada, estava
um pouco contrariada, mas depois lá se juntou
ao seu marido o ao burro. O retrato parece
saído de um filme, com cenário e adereços
muito engraçados.
Outras das minhas imagens favoritas foi realizada em fevereiro de 2021. Durante dois dias, o
planalto esteve sob um manto de sincelo que
transformou a paisagem num cenário gelado e
de uma rara beleza. Este fenómeno meteorológico ocorre, principalmente, nas regiões de
Trás-os-Montes e da Beira Alta, quando o nevoPERSPETIVA #006
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eiro surge aliado a temperaturas negativas, na
ordem dos -2ºC / -8ºC. Quando estas condições
se verificam, as gotas de água em suspensão
congelam, formando pequenos cristais de gelo
que se ramificam e cobrem o horizonte silencioso de branco.
Durante esse par de dias, saí de manhã para fotografar e foi incrível. Ia a conduzir no carro e
parava a cada 50 metros para fotografar. Olhava para a direita e via um cenário espetacular,
olhava para a esquerda e ficava de boca aberta,
só conseguia dizer "Uau!!!" A adrenalina de
estar perante aquela beleza nem deixava sentir
o frio. Quando o nevoeiro estava quase a levantar-se, no fim da manhã, estava já a dirigir-me
para o trabalho quando reparo, de relance, num
sobreiro que estava ainda com uma boa camada
de sincelo. Faço marcha atrás com o carro, ligo
os quatro piscas e, junto à estrada, faço a última
fotografia desses dias de gelo: um sobreiro sob
um manto de sincelo, num cenário de nevoeiro,
que mais parece uma couve-flor (imagem da
página seguinte).
“Terra Fria, Alma Quente” é o título de uma
exposição tua que foi inaugurada em 2018*.
Onde está o calor da tua fotografia?
Está nas pessoas e nos animais que retratei, no
seu olhar e nos seus gestos. São imagens um
pouco nostálgicas que refletem uma ruralidade
que faz lembrar o "tempo dos avós". Numas das
fotografias, vê-se uma senhora a lavrar um terreno, com duas burras a puxar o arado, para
depois semear as batatas. E noutra fotografia,
uma senhora está a carregar, às costas, um
molho de palha para alimentar os animais. São
momentos que, embora cada vez mais escassos,
ainda são uma realidade no meio rural trans-

montano. Para contextualizar, Trás-os-Montes
está dividido em dois territórios: Terra Fria e
Terra Quente. Habito na Terra Fria transmontana, onde se inserem os concelhos mais a norte
do distrito de Bragança. Esta é a região onde fotografo mais frequentemente e onde se encaixam as fotografias desta exposição. É um retrato desta região fria, com a alma quente dos
seres que a habitam.
Muito bem, vamos lá dar uma volta pela tua
terra fria. Se te pedisse para me levares ao
Douro Internacional, onde nunca estive,
onde íamos e o que poderíamos fotografar?
A imagem de marca deste Parque Natural são as
arribas do Douro, uma paisagem esmagadora,
hipnotizante, até. Ainda é uma zona bastante
preservada, selvagem e por isso serve de habitat
a diversas espécies de aves de rapina, onde é
possível vislumbrar Grifos, Abutres-do-Egipto, a
Águia-Real e a Águia-de-Bonelli.
Apesar do parque ter uma extensão de cerca de
120km, a zona que mais gosto e que irei, certamente, mostrar-te um dia, é a área que fica
mais a norte, no concelho de Miranda do
Douro, onde o canhão do rio está mais encaixado, com enormes arribas a fazerem de moldura
do Douro. Costumo dizer que é o meu quintal,
pois vivo mesmo junto às arribas. É incrível!
Wow! Voltemos então à fotografia, enquanto
não viajamos até Miranda do Douro. Qual é
a tua objetiva favorita e porquê?
Apenas tenho duas objectivas e a que mais
gosto é a 23mm, f/2, da Fujifilm. É pequena,
discreta, leve e, para o que mais gosto de fotografar, é perfeita.

Achas que é impossível fotografar natureza a
preto e branco? Qual a tua relação com essa
cor que descobriste nesta tua mudança para
a Terra Fria?
Não é impossível, acho-o bastante bonito. Por
vezes, ainda penso e fotografo a preto e branco,
pois foi essa a minha escola. Principalmente em
situações onde a cor não é muito interessante.
Mas, lembro-me perfeitamente quando houve
esse "clic", após essa mudança que referes, para
a cor. Foi quando comecei a fotografar os burros, principalmente esta raça autóctone, o Burro
de Miranda. O que o distingue dos outros é que
tem uma pelagem castanha, muito bonita e
longa, e parece que só conseguia destacar a sua
beleza quando o fotografava a cores. A partir
daí, houve um despertar para as cores da natureza, apesar de preferir tonalidades mais discretas, não muito saturadas.
Costumas consumir fotografia nos teus tempos livres? Que autores mais gostas de explorar o trabalho e que sentes que também
te inspiram de alguma forma?
Gosto bastante de ver fotografia impressa. Sempre que posso, tento ir ver uma exposição de fotografia ou, até mesmo, folhear um bom livro
de fotografia. É completamente diferente do
que ver em formato digital. Oferece-me outra
emoção... Desde que comecei a ter interesse
pela fotografia, sempre me atraiu mais a fotografia documental, que conta uma história.
Nem sempre foi o meu caminho mas, como consumidora, é a que mais gosto de ver. Existe um
documentário que já vi vezes sem conta, “War
Photographer”, sobre o James Nachtwey, por
quem tenho uma grande admiração. Ou até Sebastião Salgado, fotógrafo incrível. Ambos são
PERSPETIVA #006
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uma fonte de inspiração.
Se te convidasse para bebermos um café ou
um chocolate quente, de que falaríamos,
para além da fotografia?
Provavelmente de burros, do quão fascinantes
são. É um tema incontornável.

* A exposição "TERRA FRIA, ALMA QUENTE"
regressou no dia 29 de outubro e ficará patente,
no Posto de Turismo de Mogadouro, até 18
de dezembro. Segunda a Sexta: das 9h às 13h
e das 14h às 17h. Sábados e Domingos: das
9h30 às 13h e das 14h às 17h30.

Sobreiro coberto de sincelo.
Palaçoulo, Miranda do Douro, 2021
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Cláudia Costa.
Portefólio.
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Burros de Miranda
Vila Chã da Braciosa, Miranda do Douro, 202

Sr. Artur
Paradela, Miranda do Douro, 2021

Paradela, Miranda do Douro, 2012

Vila Chã da Braciosa, Miranda do Douro, 2011

D. Anunciação, pastora da Ovelha Churra Galega Bragançana Preta
Milhão, Bragança, 2020

Parque Natural de Montesinho, 2020

Angera, Itália, 2017

Pág. seguinte:
Ifanes, Miranda do Douro, 2013

Cabra Serrana
Sezulfe, Macedo de Cavaleiros, 2019

Cabras Serranas
Sezulfe, Macedo de Cavaleiros, 2019

Sr. Manuel, pastor da Ovelha Churra da Terra Quente.
Vale Benfeito, Macedo de Cavaleiros, 2020

Fonte de Aldeia, Miranda do Douro, 2016
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Ifanes, Miranda do Douro, 2013

Lameiro vestido de sincelo.
Vila Chã da Braciosa, Miranda do Douro, 2021
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A Verdade da Mentira.
“A câmara vê mais do que o olho. Porque não tomar partido disso?” ~ Edward Weston
Texto e fotografias por Luís Afonso.

A fotografia foi inventada por cientistas e pintores, pessoas que na época podiam ser consideradas evoluídas na sua educação e no seu conhecimento científico e cultural. Mas rapidamente
o meio se democratizou e qualquer pessoa habilidosa podia operar uma câmara fotográfica.
Dezenas de sapateiros, tipógrafos, funileiros,
ferreiros, entre outros, tornaram-se os primeiros
fotógrafos profissionais. A partir dessa altura,
aquilo que a câmara “gravava” tornou-se verdade. E esta verdade é, ao mesmo tempo, a maior
das limitações, mas também a mais transcendente das qualidades da fotografia.
Hoje em dia, existem milhões de fotógrafos. Tal
como no início da fotografia, a maior parte
deles não tem qualquer formação artística. Para
quase todos, as fotografias tiram-se, não se
fazem. E quando uma fotografia é tirada, é impossível alterar a doce tristeza da verdade:
aquilo que a objectiva “vê”, fica gravado para
sempre. Tudo o que possa ser diferente disso é,
para muitos, mentira, ou seja, adulteração da
realidade.

Vamos por partes. Em primeiro lugar, uma fotografia é e será sempre apenas um fragmento da
realidade. Um fragmento no espaço temporal e
físico que constitui a nossa vida. Nenhuma fotografia pode, por essa razão, apresentar toda a
verdade ou, se preferirem, a verdade no seu
todo. O fotógrafo, ao escolher um plano, está já
a fazer uma escolha – consciente ou inconsciente – sobre a realidade que se desenrola perante
si. Para além disso, o tempo finito representado
por aquela fotografia encerra nele próprio uma
limitação da verdade. Se eu fotografar uma bala
a dois milímetros de uma cabeça estarei a representar a verdade, mesmo naquele instante?

ção seja radicalmente diferente daquilo que
vemos ou o fotógrafo viu na altura em que tirou
a fotografia.

Em segundo lugar, deixando de lado este esquartejar da verdade pelo fotógrafo e nos concentrarmos na imagem final que é gravada no
sensor da câmara, também aqui a realidade
pode ser completamente destorcida. A escolha
da objectiva, dos filtros que colocamos sobre
ela, da profundidade de campo, do equilíbrio de
luz, tudo isso altera a forma como a realidade é
apresentada e não é difícil que essa representa-

Eu vou deixar passar o facto da maior parte das
pessoas que fotografam desconhecer que quase
todas as fotografias são processadas na própria
câmara. Qualquer ficheiro JPG produzido pelas
modernas câmaras digitais é processado, não
pelo fotógrafo, mas pela própria câmara e pelos
engenheiros que se sentam nas instalações dos
diversos fabricantes. Tal como eram processadas as fotografias que levávamos a um laborató-

Mas até aqui, nada disto parece chocar a maior
parte dos “fotógrafos”. Para quase todos, tudo
isto é fotografia inalterada.
O problema nasce quando depois daquilo que o
sensor guarda é feita alguma coisa sobre os
zeros e uns que constituem o nosso ficheiro digital. O mesmo se passava no tempo do analógico, mas aí a linha começava logo no momento
em que a película ou a chapa saia da câmara.

PERSPETIVA #006

22

PONTOS DE VISTA | A Verdade da Mentira

rio para serem impressas. Desculpa dizer-te,
mas aquelas fotografias de cor magenta que
uma vez te entregaram não foram culpa tua,
mas sim do revelador, operador, impressor.
Enfim, do processador…
Considerando que a maior parte dos que me
leem sabe o que é um ficheiro RAW, o chamado
negativo digital, certamente também perceberão que publicar esse mesmo negativo é algo
que faz pouco sentido. Simplesmente porque
aquilo que ele representa ainda está muito distante daquilo que o fotógrafo quis dizer e da fotografia que quis fazer. Mesmo daqueles que
nada querem dizer e que em vez de fazer fotografias as tiram.

grante dessa criação. A captação é apenas o começo e muitas vezes nem é a parte mais importante ou difícil. No domínio da fotografia de natureza, onde me insiro, isto às vezes é visto
como uma afronta, pois os seus praticantes
estão habituados a olhar para ela como um
meio de divulgação da verdade. Mas quando
pretendemos mostrar o sentir, a emoção, o subjetivo, por vezes a verdade complica e dificulta
a mensagem.
Baudelaire disse um dia que “esta indústria, ao
invadir os territórios da arte, tornou-se no seu

maior inimigo“. A fotografia, a partir do momento que permitiu ao artista dizer algo mais
do que este bicho tem o peito ruivo ou esta árvore tem folhas verdes e compridas, abriu uma
guerra mortal consigo própria. E a prova disso é
o infindável debate sobre verdade e manipulação nos mais variados fóruns da fotografia.
Termino com uma pergunta. E vocês, quantos
fotógrafos conhecem que consideram o processamento de uma fotografia como a subversão
da realidade?

“Epilepsia”. Rio Coa, Sabugal. 2022

Tal como um poeta ou um romancista não publica os seus manuscritos, um músico não
manda para as lojas os seus “demos” como
álbum principal, ou o cineasta os seus clips em
bruto, também um fotógrafo não devia partilhar
os ficheiros que saem da câmara sem os editar e
processar. Mas para alguns, isto é subverter a
realidade…
Desde que descobri o Lightroom em 2006 e comecei a fotografar em RAW, não há uma única
fotografia minha que seja mostrada a alguém
que não esteja processada. E quando digo, “a
alguém”, é a verdade; nem a minha família
mais próxima vê fotografias minhas que não estejam processadas. E a razão é única e simples:
elas não existem antes disso.
Para os que, como eu, olham para a fotografia
como um meio de expressão artística, capaz de
dizer algo mais do que apenas “isto foi o que a
câmara captou” ou “isto foi o que eu vi“, a edição e o processamento tornam-se parte intePERSPETIVA #006
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Essência.
“Dentro de nós há uma coisa que não tem nome, essa coisa é o que somos”. ~ José Saramago
Texto e fotografias por Nuno Luís.

Após o nosso nascimento, mais cedo ou mais
tarde, seremos contemplados com um ou mais
rótulos. Independentemente do que possa estar
na sua origem, a sociedade não se inibe de os
criar, vivendo nós no nosso dia a dia com eles,
ainda que de forma inconsciente.
Falar deste tema, na primeira pessoa, obriga-me
a uma viagem no tempo, mais precisamente à
adolescência. Este período representa uma fase
de aprendizagem que teve um papel fundamental na minha formação e preparação para a vida
adulta.

servar a mestria com que um velho amigo da família dava vida às suas telas, através das suas
pinceladas, alimentadas, aqui e acolá, pela sua
colorida paleta que mais parecia um arco-íris,
tal o emaranhado de cores que por ali pairavam. Daí a ver as primeiras pinturas de Monet e
Van Gogh foi um pequeno passo.

Lembro, com saudade, os idos anos do ensino
secundário. Foi o período em que despertei para
as artes. Ainda que de forma ténue, começa-se
a manifestar o gosto pela fotografia. As “pointand-shoot” de filme faziam as delícias das férias
de verão.

No que às artes diz respeito, a música tem um
papel predominante nesta fase. Eram os loucos
anos do vinil e das cassetes. A compra e troca
destes artefatos entre amigos eram uma constante. Ao contrário dos tempos de hoje, seguir
as últimas tendências musicais e os últimos lançamentos discográficos, era um desafio. Nunca
me pude queixar. Um familiar, que à época passava os seus tempos livres como locutor numa
rádio pirata na região da grande Lisboa, fazia o
favor de me manter a par das novidades mais
recentes.

A pintura também irrompe na minha vida e relembro, saudosamente, as tardes passadas a ob-

Lembro o ano de lançamento do majestoso
“Joshua Tree”, que me abriu as portas para os

hoje gigantes irlandeses U2, ainda à procura do
seu lugar ao sol. É também neste período, através de um daqueles amigos de infância que
ficam para a vida, que, por assim dizer, tropeço
na chamada música pesada. Vulgo heavy metal,
à boleia dos britânicos Iron Maiden.
À medida que ia progredindo na escola, e a esta
distância facilmente o identifico, ainda que inusitadamente, o meu grupo de amigos era cada
vez mais segregado. Tirando meia dúzia de colegas de turma, as pessoas com quem passava a
maior parte do tempo livre entre aulas eram jovens que, tal como eu, ouviam o mesmo estilo
musical. A dita música pesada. Passávamos
horas a falar das nossas bandas preferidas e a
debater temas triviais sobre cada uma delas. À
época, era fascinante.
Contudo, é neste preciso momento que, pela
primeira vez na vida – a inocência da idade
assim o induz -, ganho um rótulo! Não estampado em alguma parte do meu corpo, nem susPERSPETIVA #006
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surrado ao ouvido por alguns dos meus amigos,
mas que pairava no ar. Era “metaleiro”. A música que ouvia, a forma como me vestia e o círculo próximo de amigos, não deixavam margem
para dúvidas aos demais. No fundo, as dinâmicas interpessoais criadas naquele espaço temporal conduziam a esse tal rótulo. A sociedade
não perdoa. Nada que incomodasse. Ao longo
da vida, outros foram aparecendo.
Foi assim, quase até ao final do ensino secundário. A música pesada permanece até aos dias de
hoje. O rótulo desapareceu na surdina. Sem avisar. Tal D. Sebastião, em dia de nevoeiro. O motivo do seu desaparecimento foi simples. Mudança de indumentária. Temos por hábito avaliar a capa do livro e o conteúdo é esquecido.
No caminho percorrido até aos dias de hoje, enquanto fotógrafo amador, o cenário é ligeiramente diferente. Nunca estive à espera de receber um rótulo dos demais. Eu próprio assumi as
despesas e, de forma orgulhosa, sempre me
auto rotulei e contínuo a fazê-lo, mediante as
fases que tenho vindo a passar na fotografia. Alguns desses rótulos, com nomes mais ou menos
pomposos, de acordo com as modas vigentes.
Logicamente, sempre em redor do espetro da
fotografia de paisagem natural ou de natureza.
A minha grande paixão. Onde me sinto bem.
Onde gosto de estar. Onde se identifica grande
parte do meu trabalho fotográfico.
Acima desta paixão, há algo maior e imune a
qualquer rótulo: o meu amor incondicional pela
fotografia. Aprecio-a enquanto forma de arte e
de expressão artística sem estar a olhar ao género. Não sou fundamentalista. Qualquer género fotográfico me cativa, desde que uma imagem reúna aqueles que são, para mim, os ingre-

dientes necessários para tal. A sua forma, cor e
sentido estético, realçando o belo do motivo
com uma abordagem criativa. É o meu desafio
enquanto fotógrafo. O que me dá gozo. Quando
alguém expressa, do ponto de vista visual, a
alma e a essência daquilo que os olhos veem,
apimentado com o quebrar e transpor da ténue
barreira invisível, que separa tudo o que atrás
mencionei do mero registo documental. Desta
forma, soltam-se as amarras da “obrigatoriedade” de retratar o real. Quando vislumbro estes
fatores reunidos numa imagem, o género, a categoria, como quiserem chamar, não é relevante. Fala mais alto o gosto pela boa fotografia.
Este raciocínio, leva-me a outro ponto que
passo a partilhar. Ao longo dos anos, sempre
tive cuidado na hora de divulgar as minhas imagens. Fosse na minha página pessoal, numa
rede social ou mesmo entre amigos. O motivo é
simples. Algumas das muitas imagens que habitam o meu arquivo fotográfico não se encaixam
no rótulo que fui criando e desenvolvendo ao
longo dos anos. Não porque nessas tais imagens
não tenha, no momento de fotografar, tentado
incluir todos os ingredientes fundamentais para
que o resultado fosse do meu agrado. Nada
disso. O motivo é outro.
A título de exemplo – haveriam outros – em
2007 apaixonei-me pelo continente asiático.
Das várias viagens que me levaram a esse continente, poucas foram as imagens que viram a luz
do dia e, por conseguinte, partilhadas. No meu
íntimo, em consciência, iria ultrapassar a fronteira aceitável e delimitada por um rótulo. O tal
da fotografia de paisagem natural ou de natureza. Esse receio latente é por demais evidente.
Juntar tais imagens ao meu portfólio iria desiludir a minha plateia, habituada a uma determi-

nada linha orientadora e, acima de tudo, desiludir-me a mim, por não seguir a minha imagem
de marca.
Se as irei partilhar no futuro? Provavelmente,
não. Mas essa tomada de posição prende-se,
efetivamente, a uma não identificação atual, tão
profunda e sentida, com essas imagens, produzidas há um par de anos, do que propriamente
receio de sair do âmbito de determinado campo
na fotografia, com medo de desiludir seja quem
for. A minha visão sobre o tema mudou.
Este é um assunto alvo de reflexão. A questão
de fundo é pertinente e controversa entre esta
grande família que são os fotógrafos espalhados
por esse mundo fora. As questões que pairam
no ar são muitas e geram controvérsia. Podem
ser inclusive fraturantes.
O dever de continuar a apostar num rótulo
construído, anos após ano, e não sair desse fio
condutor. Ou, em sentido inverso, mostrar mais
que uma vertente na fotografia ou até mais que
isso, seguir o meu instinto? Poderá ser atingido
um nível de excelência num determinado género, se enveredar por ser um fotógrafo multidisciplinar? Quais os ganhos e/ou perdas ao assumir esta faceta?
Menciono apenas algumas das questões. Outras, certamente, poderiam ser equacionadas.
O que não pode suceder, parece-me a mim, e
até sob pena de estrangular o próprio processo
criativo de cada um, é a inibição de fotografar
aquilo que se quer e quando se quer, deixando
que vínculos estranguladores associados a determinados rótulos imperem. Temos sempre,
em primeira instância, de responder à voz da
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nossa consciência e sermos fiéis ao nosso interior. Não há nada de mais genuíno e verdadeiro
que o nosso eu. A nossa essência. Ao ser esse o
desejo de cada um, afugenta-se a pressão de fotografar sempre sob o mesmo desígnio. O gosto
pela fotografia deve manter-se inabalável e ser
sempre, como referido anteriormente, o bem
maior.
Teria Fernando Pessoa se sentido realizado, enquanto escritor, se não tivesse dado vida, alma e
distintas personalidades a cada um dos seus heterónimos?

Kolmanskop, Namíbia, 2019
Pág. seguinte:
Urbasa, Espanha, 2021
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A Fotografia Perfeita.
O que é para mim a fotografia perfeita? É aquela que me conseguir levar a colocar muito de mim nela. É aquela que me exponha
a quem a vir. É aquela que me sirva de legado para quem ficar para a ver. É aquela que tem de mostrar como vi em vez do que vi.
Texto e fotografias por Ricardo Salvo.

Dentro de uns dias discutir-se-á em Manteigas,
no Imaginature, o já habitual Festival de Fotografia de Paisagem, o que é a “Paisagem Perfeita”. Este é um tema no qual, por razões próprias
e intrínsecas ao mesmo festival, tenho refletido
nos últimos dias e que comporta um desafio
todo à volta de uma palavra, “Perfeita”. Discutir
a perfeição é um tema que no desenrolar dos
tempos tem cabido mais a filósofos do que aos
fotógrafos, e ainda assim, é um conceito com
uma definição volátil. Para o filósofo Immanuel
Kant (séc. XVIII), perfeição é a completude
como sendo uma reunião de todas as disposições sujeitas a uma unidade harmoniosa ou
ordem. Já os dicionários modernos reduzem a
palavra ao “que não pode conter defeitos”. Mas
enquanto o festival discutirá o conceito aplicado à paisagem, eu nestas linhas proponho-me
olhar para o conceito na Fotografia em geral.
Mas posso já adiantar que uma das coisas que

me deixa mais feliz neste campo é a distância a
que ainda estou de fazer a “fotografia perfeita”.
No dia em que a fizesse – o pretérito imperfeito
do conjuntivo aqui não é aplicado à toa – a Fotografia para mim terminaria e deixaria de fazer
sentido.
O casamento da Fotografia com a tecnologia
tem colocado muita pressão sobre uma quase
obsessão pelo perfeito. Quando uma fotografia
estava unicamente dependente de um processo
químico e, por isso mesmo, meramente orgânico, todo o resultado era fruto unicamente de
um carácter entrópico – do fotógrafo e da sua
linha de raciocínio para conceber a fotografia e
de uma emulsão em que os haletos de prata que
a compunham eram mais ou menos parecidos
uns com os outros, o suficiente para um resultado consistente. Regozĳávamo-nos com o “produto” final e aceitávamos todas as suas falhas.

Hoje, uma fotografia é o resultado de um processo digital que se entrega a uma corrida
quase insana pelo “perfeito”, os raios de luz entram numa câmara fotográfica e transformam-se numa folha de cálculo que se entregam depois à matemática de um programa informático
no qual uma ciência exata almeja a perfeição.
Hoje temos câmaras fotográficas que purificam
cores primárias que dificilmente são puras na
Natureza real, e isso é que é tido como “bom”.
Vivemos felizes a comprar a mais recente versão
de um equipamento por ser mais “perfeito” que
o anterior. E depois damos a volta e ouvimos
discos de vinil e vamos buscar objetivas fabricadas há 60 anos, porque há algo nestas coisas
“obsoletas” que nos trazem qualquer coisa bucólica que incompreensivelmente nos satisfaz.
Chegamos a esquecer, por exemplo, que conhecemos a fotografia a preto e branco não por alguém se ter lembrado dela enquanto opção arPERSPETIVA #006
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tística, mas sim porque durante muitos anos
consubstanciava a limitação técnica de ainda
não se ter descoberto como se fazia fotografia a
cores. E, lá está, hoje compramos equipamento
“perfeito” com o qual optamos aqui e ali pela
“imperfeição” da falta de cores para optarmos
artisticamente pelo preto e branco.
A grande maioria dos fotógrafos hoje acabam
vítimas da “obsoletização” que os fabricantes de
equipamentos nos impõem por razões comerciais e que nós achamos ser por quererem o melhor para a Fotografia. E receio muito que com
isso nos estejamos a esquecer do carácter que
uma fotografia tem de ter para que emocione,
para que transmita o que queremos que transmita. Perdemos tempo (eu sei, porque eu façoo) a discutir quantidade de pixéis, tamanhos de
sensor, gamas dinâmicas e raramente pergunto
“A minha fotografia emocionou-te? O que sentiste quando a viste?”.

nelas se vê, e o meu reforço nesta postura tem
sido a minha maior mutação de sempre na
forma de estar enquanto amante da Fotografia.
E, portanto, pergunto-me: o que é para mim a
fotografia perfeita? É aquela que me conseguir
levar a colocar muito de mim nela. É aquela
que me exponha a quem a vir. É aquela que me
sirva de legado para quem ficar para a ver. É
aquela que tem de mostrar como vi em vez do
que vi. E por tudo isto a Fotografia é para mim,
mais do que um passatempo, um grande objetivo na vida, um dos meus maiores desafios de
sempre. E enquanto assim for, considero que
uma fotografia minha é perfeita se contiver o
imperfeito que a vida real nos dá todos os dias.

A fotografia perfeita para mim há de
mostrar como vi e não o que vi.

Ainda há uns dias, em conversa de amigos entre
os quais a Fotografia é fio condutor social, questionava-me sobre onde está aquela felicidade
dos primeiros tempos em que me satisfazia com
uma fotografia imperfeita, quando a satisfação
era absoluta por ver uma fotografia que tinha
feito. Esta mania de olharmos para uma fotografia agora e nos penitenciarmos com as altas
luzes que rebentaram, ou os pormenores que
desapareceram nas sombras e que, por isso,
temos de voltar ao local para repetir o processo
para ver se conseguimos que dessa vez saia
“perfeito” é pura e simplesmente deixar de sentir a fotografia no coração. Por isso tenho empreendido num processo pessoal de pôr o meu
coração na fotografia que faço com muito mais
afinco do que nunca. As minhas fotografias que
mais gosto têm de ser aquelas me têm no que
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Rio Tinto.

Médio formato em Marte.
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Rio Tinto.

Médio formato em Marte.
Naquela que foi a minha quinta visita ao Rio Tinto, decidi levar comigo a ferramenta ideal para captar o tipo de fotografia de
paisagem que gosto de fazer: uma câmara de médio formato. A Fujifilm teve a amabilidade de me emprestar a GFX 50S II e é
essa experiência que partilho convosco.
Texto e fotografias por Luís Afonso.

O Rio Tinto é um curso de água muito especial.
Nasce perto de Nerva, na província espanhola
de Huelva, e vai desaguar no Rio Odiel, 100 km
mais a sul, já na Ria de Huelva, a escassos metros do oceano atlântico. A sua cor vermelha,
presente logo à nascença, tem a sua origem na
decomposição de minerais que contêm sulfetos
de metais pesados e que podem ser encontrados
em depósitos ao longo do rio. Esses reservatórios são compostos, em grande parte, por rochas de pirita (dissulfeto de ferro) e calcopirita
(sulfeto de cobre e ferro).
O seu ph extremamente ácido (entre 1,7 e 2,7)
inviabiliza, quase por completo, a presença de
oxigénio. Durante muitos anos pensou-se que
nenhuma forma de vida pudesse ser encontrada
naquelas águas. Recentemente, estudos revelaram a presença de alguns microorganismos,
razão que levou a NASA a escolher este local
para estudar possíveis semelhanças com o am-

biente do planeta Marte. Esses microrganismos,
adaptados a habitats extremos, são acidófilos e
alimentam-me apenas dos minerais presentes
na água do rio.
A coloração do rio é assim totalmente natural e
não proveniente de qualquer poluição ou da
contaminação gerada pela industria de extração
mineira presente ao longo de vários terrenos
adjacentes ao rio. De notar que a pouca distância do local de nascimento do rio se encontra
uma das maiores minas a céu aberto do mundo,
a Corta Atalaya.
Em termos fotográficos, o Rio Tinto é uma fonte
de inspiração e criatividade para qualquer autor
que goste de ver para além do grande cenário.
As cores, as texturas e as formas são ilimitadas,
fazendo-nos crer que estamos efetivamente
noutro planeta.

Indutor de criatividade
Nas primeiras vezes que estive no Rio Tinto, a
excitação foi tanta que não me lembrei sequer
de fazer qualquer enquadramento que mostrasse o contexto e o ambiente em que corre o rio,
limitando-me apenas a pequenas cenas mais intimas, centradas na água ou nas margens coloridas do rio. Ao longo das várias visitas fui tentando fazer fotografias cada vez mais abertas,
até que na última fiz questão de mostrar ambas
as margens numa só fotografia.
Para esta última visita, em dezembro de 2021,
levei apenas duas objectivas de médio formato:
a GF100-200mmF5.6 R LM OIS WR
(79-158mm na focal correspondente a 35mm) e
a GF35-70mmF4.5-5.6 WR (28-55mm). A
maior parte das imagens foram realizadas com
a teleobjectiva, na minha opinião, a escolha
perfeita para fotografar neste local. Ainda
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assim, e como referi atrás, fiz questão de captar
planos mais abertos, aproveitando também essa
oportunidade para ver como se comportava
uma objectiva que pesa apenas 390gr e que
custa 500€ quando comprada em kit.
Embora o sensor da Fujifilm GFX 50S II seja
exactamente o mesmo da 50S (CMOS retro-iluminado de 51,4 megapixels com uma tamanho
de 43,8 x 32,9 mm, quase 2x superior ao fullframe), a presença do novo processador de imagem X-Processor 4 faz com que a câmara seja
muito mais responsiva, fazendo com que o momento da captação seja tão natural como o que
consigo na minha X-T4. O sistema de auto-foco
com detecção de contraste de 117 pontos é
muito mais rápido do que na primeira versão da
50S e consegue focar a GF35-70 em apenas
0,272 segundos.

ção em pelo menos 6 stops, com segurança.
Outra das vantagens da 50S II, em relação à
primeira iteração, é a presença da última implementação da funcionalidade de múltipla exposição, algo que gosto de usar e que atualmente
me permite juntar até 9 capturas na mesma fotografia.

Na realidade, a GFX 50S II tem tudo aquilo que
eu podia querer para fotografar paisagem e o
único senão foi mesmo ter de a devolver no
final. Fiquei mesmo com a certeza que seria a
minha câmara num futuro próximo (o que veio
a acontecer), para complementar o sistema X
que me permite outro tipo de fotografia de ação
ou aventura (vida selvagem ou quando preciso
1/20s a f/8, ISO 1600, 190mm (150mm full-frame)
05.12.2021 8:54

Nova mas familiar
A sua utilização na mão, mesmo com a
GF100-200 que faz o conjunto pesar pouco
menos de 2 kg, é extremamente agradável e natural. Mesmo com uma nova máquina na mão,
não tive qualquer problema de adaptação, especialmente porque a Fujifilm faz questão de
manter botões e menus coerentes em todas as
suas câmaras. Com as mesmas baterias da X-T4
(uma decisão acertada para tornar o corpo da
máquina mais pequena e leve), pude fotografar
durante um dia inteiro sem qualquer interrupção ligada ao equipamento.
Ambas as objectivas são estabilizadas pelo que
pude fotografar à mão sem qualquer problema,
sem recorrer a ISOs superiores a 3200. Ao contrário da 50S, a mark II tem o corpo estabilizado, o que me permite descer o tempo de exposiPERSPETIVA #006
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ainda de mais portabilidade). A Fujifilm lançou
esta câmara com a “tagline” “mais do que fullframe” e na realidade, na minha opinião, faz
pouco sentido, em fotografia de paisagem, comprar uma full-frame topo de gama neste momento, quando se tem acesso a uma médio formato pelo mesmo preço. Se fizerem as contas
entre, por exemplo, a Canon EOS R5 e a GFX
50S II certamente vão ficar surpresos. E a oferta
da Fujifilm não ganha apenas na resolução. O
sensor da Fujifilm tem outras vantagens que
não se esgotam em mais megapixels. Gama dinâmica, gama tonal, qualidade em ISOs elevados, detalhe e uma habilidade em gerar bokehs
lindíssimos são apenas alguns dos destaques.
Mais uma vez, estou a falar de fotografia de paisagem (ou produto e retrato, todos tipos de fotografia adequados ao médio formato). A câmara da Canon será uma melhor opção para quem
quer fazer fotografia de acção, por exemplo.
Cumprindo as expectativas
Quando cheguei a casa foi altura de analisar os
resultados. A experiência de campo foi boa, mas
queria ver se o que vi no terreno se conseguiria
materializar no computador e na impressão.
Uma das primeiras coisas que notei (e que já
tinha percebido de forma superficial no terreno) foi a diferença de profundidade de campo
entre este sensor e os que já usei. Se no sistema
X estou habituado a usar entre f/8 e f/13 para
garantir uma boa profundidade de campo (o suficiente para ter quase tudo nítido na imagem),
na GFX tenho de chegar aos f/16 ou superior.
Acho que finalmente percebi porque os mestres
da paisagem usavam f/64… Falta de experiência, claro está! Ainda assim, o visor electrónico
da GFX é tão preciso que no terreno dei logo

por isso e foram várias as situações onde fiz
duas capturas com diferentes planos de foco
para depois juntar no pós-processamento.
Outra vantagem de usar esta câmara para fazer
este tipo de fotografia de paisagem é realmente
a sua resolução. Ter disponível um ficheiro de
8256×6192 dá realmente muita margem de
manobra. Se no terreno não conseguimos chegar o suficientemente perto podemos sempre
fazê-lo em casa, desde que se tenha isso em
mente no momento da captação e se coloque o
enquadramento final no centro da imagem.
Na imagem da página anterior, embora tenha
aproveitado apenas 41% do ficheiro original,
consegui obter uma imagem com a resolução
suficiente para uma boa impressão A4. Como é
óbvio, isto é um corte radical, mas que atesta a
flexibilidade de se usar um sensor capaz de produzir esta resolução. E se tivermos em conta
que a câmara consegue produzir um ficheiro de
200 megapixels através da função “Pixel Shift
Multi-Shot” então essa flexibilidade ganha
novos contornos.
A reprodução tonal e o detalhe conseguido pela
GFX 50S II são absolutamente fantásticos. A Fujifilm tem mesmo uma ciência de cor que a mim
me apaixona e o equilíbrio de brancos automático da câmara, à semelhança das que uso no
sistema X, é mesmo do melhor que já alguma
vez usei. Para terem uma ideia, antes de usar
Fujifilm a primeira coisa que fazia no Lightroom
era colocar o equilíbrio de brancos no automático e ajustar a partir daí, mas agora, sempre que
o faço, volto para trás, pois prefiro quase sempre o que a câmara captou originalmente.
Em termos de qualidade óptica, nada a apontar

a ambas as objectivas. Se a GF100-200 é um
dos melhores zooms existentes no mercado
(com um preço a condizer, 1995€), a GF35-70
não lhe fica muito atrás, produzindo bons resultados, em especial no centro da imagem. Usada
a f/16 e f/22 os cantos apresentam também
uma definição muito boa. É realmente um excelente achado quando comprada ao preço de
conjunto e não haverá melhor relação qualidade-preço no sistema GFX. A sua leveza e a qualidade de construção são pontos a registar, se
bem que eu sinto sempre falta do anel de abertura que tanto me habituei a usar na Fujifilm.
Mas atendendo a que a opção mais próxima
(GF32-64) custa 5x mais (2495€) acho que não
terei qualquer problema em fotografar sem esse
anel.

No início de dezembro vou voltar ao Rio Tinto,
desta vez num passeio organizado pela Primeira
Luz. Se quer aproveitar e vir comigo, num espíri‐
to de camaradagem inigualável, inscreva-se em
www.primeiraluz.pt.
PERSPETIVA #006
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As cores existentes nas margens do Rio Tinto são tão inesperadas que alguns de vós
poderão pensar que foi no photoshop que as encontrei. Só estando lá para perceber. Nesta
imagem os desenhos deixados pelas botas cheias de lama prenderam a minha atenção.

0,4s a f/8, ISO 100, 100mm (79mm full-frame)
04.12.2021 10:10
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A lama existente nas margens do rio é o canvas ideal para que a natureza possa desenhar nelas as
mais variadas formas. Cabe-nos a nós, interpretar esses rabiscos e escolher os que merecem ser
captados em imagens. O importante é nunca pisar estes locais. Até porque não ia certamente correr
nada bem... Estas lamas têm, por vezes, dezenas de centímetros de profundidade.

1,5s a f/16, ISO 100, 100mm (79mm full-frame)
05.12.2021 9:36

0,8s a f/8, ISO 100, 171mm (135mm full-frame)
05.12.2021 10:48
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Às vezes, o universo pode ser convocado numa imagem de um rio e os meteoritos
e as estrelas podem tomar o lugar dos peixes e das ondas.

1/500s a f/8, ISO 800, 200mm (158mm full-frame)
05.12.2021 10:33
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Foi preciso visitar o Rio Tinto pela quinta vez para ter a presença de espírito
de fazer uma imagem onde se mostrassem as duas margens do rio, algo tão
essencial para fazer de um rio aquilo que ele é na verdade.

1,3s a f/16, ISO 100, 100mm (79mm full-frame)
04.02.2021 16:55

PERSPETIVA #006

39

NO TERRENO | Rio Tinto

Nem sempre usar o polarizador para retirar os reflexos das superfícies molhadas é a melhor opção.
Tenho pensado nisso ao longo destes últimos tempos. Quando a luz refletida se confunde com as
cores e texturas das rochas, e com a própria água que as molha, a camada de abstração que se
cria empresta algo mais a estes cenários íntimos. Como um lenço de seda sobre um pescoço nu.

0,8s a f/11, ISO 100, 153mm (121mm full-frame)
05.12.2021 11:32

0,5s a f/13, ISO 100, 200mm (158mm full-frame)
05.12.2021 11:30

Pág. seguinte:
0,4s a f/11, ISO 100, 168mm (132mm full-frame)
05.12.2021 11:36
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A realidade é uma miragem em Rio Tinto. Os céus são feitos de espuma e a paisagem
é tomada de assalto pelo sangue que corre no rio. Nada é familiar quando estamos
no planeta vermelho.

1/25s a f/8, ISO 1600, 111mm (88mm full-frame)
05.12.2021 8:38
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Ao Lado da Água.
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Ao Lado da Água.
As Serras de Santo Tirso têm um caráter e uma vida muito própria. São muito mais do que um lugar bonito. Em cada visita, é
como estar com alguém que, com o passar do tempo, se tornou muito próximo e especial.
Texto e fotografias por Ângelo Jesus.
Comecei a percorrer e a explorar as Serras de
Santo Tirso em setembro de 2016. Olhando
agora para o meu catálogo do Lightroom, só as
imagens que fiz a partir da primavera de 2018 é
que mostram algo digno de ser visto, sem ser
apenas por mim. Os registos que recolhi das primeiras vezes foram apenas isso mesmo, registos. Já agora, pedindo desculpa pelo aparte,
não gosto da expressão "registo" ou "belo registo", tão utilizado em comentários nas redes sociais para elogiar fotografias. Embora entenda
que tal seja feito com boas intenções, julgo que,
de certa forma, desvaloriza o trabalho do autor.
De volta ao assunto, aquilo que fiz nos primeiros anos foi, isso sim, apenas registar e documentar os meus passeios. Com o tempo, fui percebendo que este é mais um daqueles lugares
que, não deslumbrando à primeira vista, vai
crescendo dentro de nós.

conhecer este lugar começou a marinar na
minha cabeça. Mais tarde, isso acabou por se
concretizar e as visitas foram-se sucedendo.

Tudo começou há anos atrás, numa conversa
entre amigos, quando um deles mencionou ter
ficado impressionado com as quedas de Fervença, em Santo Tirso. A ideia de visitar e ficar a

São trinta e cinco minutos de carro, desde
minha casa até Monte Córdova, para ser mais
exato, reunindo os requisitos para o considerar
“local” ou “perto”.

A Serra de Santo Tirso não faz parte do Parque
das Serras do Porto mas, para mim, é como se
fizesse, sendo um dos meus lugares favoritos,
de proximidade e onde desenvolvo uma boa
parte do meu trabalho.
Embora lhe chame serra, a minha área de preferência é, na verdade, um monte, a qual chamam Monte Córdova, com os seus modestos
400 metros, no ponto mais alto e onde se encontra o imponente Mosteiro da Nossa Sra. da
Assunção. A que parece possuir o título de
Serra, neste concelho, é a da Agrela, que abrange também os concelhos de Paços de Ferreira e
Lousada, e por onde passo ocasionalmente.

Como sempre, há que chegar bem cedo, ainda
na penumbra. Estaciono o carro e, ao sair, o
bater das portas ecoa à minha volta. O ar fresco
toca-me a face e as mãos, as únicas partes expostas. Calço as galochas para estar mais à vontade, caso resolva enfiar os pés dentro de água.
De vez em quando, atrai-me o desafio de fotografar cascatas. Prefiro, no entanto, olhar para
os detalhes na água e para a imprevisibilidade
do que ela revela nas fotografias, por vezes apenas dentro de um simples metro quadrado.
Sigo caminho ao som das botas a pisar a terra.
Ouço também o ruído constante das quedas de
água, ainda a distância considerável, que vai
aumentando à medida que me aproximo delas.
Da primeira vez, esse som provocou em mim
uma certa excitação, de querer ver o que ainda
não tinha visto. Quando não há referências anteriores e apenas um sentido para nos guiar,
entra em jogo a imaginação.
Prezo muito o silêncio, não o silêncio absoluto,
mas o silêncio limpo de atividade humana,
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mesmo que recheado de sons da natureza.
Aqui, é o som da água que predomina, que acalma a mente e a faz esquecer dos sons da civilização. Para já, quase não se vê ninguém, exceto
um ou outro atleta madrugador que me dá um
"bom dia" ao cruzar-se comigo. Há que aproveitar bem estas primeiras horas da manhã, pois
este estado de calma, certamente não irá durar
muito tempo.
Como em muitos outros lugares, especialmente
onde a água ainda corre e as cascatas são de
fácil acesso, a pressão humana aumentou consideravelmente, particularmente desde a pandemia. Ampliaram-se muitos dos problemas que já
todos conhecemos e que, infelizmente, ainda se
devem à carência de civismo e cultura de natureza, em fase embrionária no nosso país.
Por vezes, também vale a pena subir até ao Santuário de Nossa Senhora da Assunção, antes do
nascer do sol, para apreciar as vistas. Com nebulosidade baixa torna-se ainda melhor pois,
nesse caso, até vale a pena montar o tripé e fotografar a dança das nuvens.
Quando começam a dissipar, há que descer novamente até Valinhas e desfrutar do passeio
pelos bosques a viver, lado a lado, com o Rio
Leça, assim como as quedas de Fervença, que
em tempo de chuvas fortes, crescem em fúria e
onde o rugido da água é constante ao longo do
percurso.
Por aqui, embora predomine o eucalipto, também se encontram espécies arbóreas como o
carvalho alvarinho e o sobreiro.
Apesar da paisagem complexa, os temas fotográficos são diversos e ao gosto de cada um que

se disponha a procurar e a concentrar-se nos
detalhes. Desde as árvores, às cascatas, grandes
e pequenas, escondem-se em muitos lados, paisagens dentro da paisagem. Gosto particularmente do ambiente fresco da primavera, com os
fetos verdes, de tamanho considerável, a povoar
as margens do Leça, que vai serpenteando pelo
terreno, obrigando a uma movimentação precisa e constante para encontrar um enquadramento que funcione. Não é fácil progredir neste
chão, por vezes muito inclinado e traiçoeiro. A
tentação de querer pôr os pés junto ao curso de
água, onde ela mostra maior vigor, também
pode valer uma queda desagradável, ou pior
ainda, um acidente fatal.
As águas fortes, no inverno, impressionam e são
por vezes um espetáculo para ver, mais do que
fotografar. Contudo, ao longo de todo o ano,
exceto nas fases de maior seca, o tema água,
por si só, serve para ocupar uma manhã completa, revelando uma certa estética e delicadeza
nos detalhes mais próximos e íntimos.

Serras de Santo Tirso, 2020

Como em todo o lado, o outono nunca desilude,
especialmente nas cores quentes da folhagem
das árvores, mas também nos cogumelos castanhos e alaranjados que proliferam na terra húmida e fértil do Parque de Valinhas. Também os
detalhes nos troncos das árvores, para onde
tanto gosto de olhar. Ora ornamentados por outras espécies, como se lá tivessem sido colocados por mãos humanas, ora revelando os golpes
e as cicatrizes do tempo. Aqui também me sinto
em casa pois, na verdade, estou perto de casa.
Outro dia, alguém que não é fotógrafo, disseme: “Também já lá fui, mas não vejo aquilo da
mesma forma que nos mostras!” Num tom de
ironia, mas sem malícia, sugeriu também que

Pág. seguinte:
Serras de Santo Tirso, 2020
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talvez eu adornasse um pouco as coisas nas minhas fotografias. Então respondi: “Primeiro,
provavelmente, não irás às mesmas horas que
eu. Estar lá após as 10 da manhã, ou de tarde, é
totalmente diferente de chegar ainda na escuridão da manhã, antes do sol nascer. Tudo é diferente. A luz, a atmosfera, o ambiente, e até nós
estamos diferentes nessa altura do dia. Em segundo lugar, olhas, mas não reparas, lembrando
a frase de José Saramago ‘Se puderes olhar, vê.
Se puderes ver, repara’. Ou porque estás em
convivência com outros, em clima de distração,
a falar do que aconteceu ao longo da semana.
Ou porque, simplesmente, não paras para ab-

sorver as subtilezas do mundo que te rodeia.
Quanto àquilo que mostro nas fotografias, apesar de não ser o mais habitual – criar algo que
se afaste demasiado do que presencio no momento do disparo –, elas, simultaneamente, são
e não são aquilo que lá está. Como costumo
dizer, não são propriamente a realidade, mas
sim a minha versão da realidade”.
Isto levou-me a pensar no privilegio que é ser
fotógrafo de natureza, mais ainda do que ser
apenas um apreciador e amante da natureza.
Como a compulsão de querer fotografar e ser
criativo me fez ver o mundo de forma diferente,

a horas e condições atmosféricas em que a maioria prefere estar no conforto da sua casa. A
conseguir estar muito tempo à volta das mesmas coisas e a tentar extrair a essência delas.
Mais importante ainda, perceber que a fotografia me ensinou a viver de forma diferente.
Aprendi a olhar para o banal e o mundano, coisas que muitas vezes estão perto de mim, para
onde nunca olharia e que muitas vezes escondem pequenos tesouros. Se não fosse pela câmara fotográfica, passariam certamente despercebidos durante toda uma vida. Aprendi a estar
mais consciente do momento presente, onde
durante um lapso de tempo deixa de existir passado e futuro e assim, sem querer, encontrei
também a minha forma de meditação. Comecei
a apreciar e dar o justo valor às pequenas coisas. Aprendi que, como na fotografia, há que
dar relevo ao essencial e pôr de parte aquilo
que não interessa.
Voltando ao terreno, já é meio da manhã e
como este é um lugar acessível, já circulam pessoas e veículos ao meu redor. É a hora de regressar a casa, a hora em que as coisas deixam
de ser aquilo que quero mostrar em fotografia.
Esta é uma serra com caráter e vida própria, de
recantos preciosos, com características particulares de luz, sons e aromas. Para muitos, será
apenas mais um lugar bonito, ótimo para um
piquenique em família ou para uma corrida matinal. Para mim, tornou-se muito mais do que
isso. De cada vez que lá vou, é como se estivesse a visitar alguém que, com o passar do tempo,
se tornou muito próximo e especial.
Grato por mais esta experiência.
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Pág. anterior:
Serras de Santo Tirso, 2018

Serras de Santo Tirso, 2019
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Serras de Santo Tirso, 2019

Serras de Santo Tirso, 2020

Pág. seguinte:
Serras de Santo Tirso, 2020
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Serras de Santo Tirso, 2021

Serras de Santo Tirso, 2018
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Serras de Santo Tirso, 2018

Serras de Santo Tirso, 2020

Serras de Santo Tirso, 2020

Pág. seguinte:
Serras de Santo Tirso, 2019
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A Vida em Suspenso.
Covas, 2015
Texto e fotografia por Luís Afonso.

Para Platão, a simplicidade está no cerne de
toda a beleza. Na sua “Apologia de Sócrates”, recorda-nos que “a beleza de estilo e harmonia,
graça e bom ritmo dependem da simplicidade.
– Quero dizer, da verdadeira simplicidade de
uma mente e carácter nobres, corretos e ordenados, não qualquer outra simplicidade que é
apenas um eufemismo para a loucura.”
Já Immanuel Kant, defendia que a beleza é harmonia, realizada, no seu mais elevado grau, no
mundo das ideias invisíveis organizadas na simplicidade de Deus e das coisas.
Para ambos (e, já agora, para mim também) há
uma beleza que só pode nascer da simplicidade
das coisas.
Há quem confunda a simplicidade com o minimalismo, uma corrente filosófica baseada em
adequar as necessidades da vida àquilo que é
realmente essencial, descartando o que é fútil
no longo do caminho da realização pessoal. Na
arte, o minimalismo surge na América dos anos
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50, pela mão de um coletivo de artistas que privilegiavam as formas geométricas simples,
puras, simétricas e repetitivas, reduzindo os objetos à sua capacidade de poderem ser reproduzidos em série, aumentando assim a sua percepção num contexto endógeno. Ou seja, bastaria o
objeto para entedermos o próprio objeto.
Mas uma coisa que o minimalismo artístico
tem, e que eu não gosto, é uma completa ausência de emoções. Eu sei, haverá cada vez
mais gente que se deixa emocionar pelo que é
simples, reto e repetível, mas eu, sinceramente,
não consigo. Há muito que procuro aquele elemento que não está certo para que a minha
imaginação possa voar.
Esta fotografia, captada sobre as águas do rio
Coura em Covas, concelho de Vila Nova de Cerveira, é uma imagem simples. Ou melhor, é
uma imagem com poucos elementos, elementos
de uma simplicidade absoluta: água e um ramo.
Mas, na sua simplicicade, há um conjunto de
histórias que gosto de contar e que se criam no
meu imaginário, sempre que olho para esta fotografia.
Nalgumas das sessões de formação em fotografia que lidero, esta imagem aparece invariavelmente. Quando pergunto aos meus formandos
o que ela lhes transmite, a maior parte fala em
melanciolia, calma e serenidade. Mas também,
em inquietude.
A melancolia e a serenidade será dada a beber
pelas tonalidade da água, de um azul prata,
puro e calmo e do próprio movimento captado,
que retira daquela corrente qualquer sugestão
de um fluxo mais energético. O próprio ramo,

gasto e cansado, de uma cor muito semelhante
à da água, contribui para o equilíbrio da imagem, não mostrando um contraste agressivo em
termos da linguagem visual que induz.
Mas, na minha opinião, o que faz esta imagem
ser tão especial, é a grande diagonal formada
pelo ramo e pela sua sombra. Uma linha continua/descontinua que se quebra e se une ao
mesmo tempo, como a vida. Como se, a certa
altura, um caminho paralelo nos fosse oferecido. Um caminho alternativo que podemos seguir, para que tudo faça sentido. Como se, ao
caminharmos por cima do eterno fluxo que é o
nosso caminho de realização pessoal, nos fossem oferecidas decisões que temos de tomar
para seguir em frente. E às vezes, apenas às
vezes, é precisar deixar o caminho principal
para tomar outro que nos possa levar um pouco
mais além.
Esse caminho alternativo é, em muitas ocasiões,
desconhecido. Não sabemos o que vamos encontrar, é-nos estranho, um salto de fé. E, nesta
imagem, está personificado pela sombra do caminho principal, esse que se encontra descascado, comido pelas rotinas dos tempos. Em todos
os caminhos, há sempre a sombra daquilo que
somos e daquilo que nos habituámos a ser.
Tudo isto eu consigo ver nesta imagem simples.
Porque na simplicidade do que é a natureza, há
sempre uma história a ser escrita, assim tenhamos a presença de espírito para a encontrar.
Como diz a minha poetisa favorita, “a natureza
é o que sabemos – sem ter a arte de o exprimir
–, tão impotente é o nosso saber perante a sua
simplicidade”.

Pág. anterior e seguinte:
10s a f/16, ISO 50, 92mm
01.08.2015 19:47
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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. Jorge Neves
2. Paulo Bizarro
3. Rita Ribeiro Silva

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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Pictorialismo
Texto e fotografias por Jorge Neves.

“Pintar ou fotografar, eis a questão.”
O conhecimento do passado, em especial quando estudamos a História da Fotografia, liga-nos
com a obra do ser humano, ao longo do tempo,
que é também uma ligação connosco próprios.
Acredito que teremos mais consciência do que
iremos produzir se estudarmos o que foi feito
no passado.
O pictorialismo nasce da necessidade de elevar
a fotografia a uma forma de arte. Este movimento surge em meados do século XIX e durou
até ao início da Primeira Guerra Mundial. Germinou da “confusão” em que a fotografia nasceu. Assumiu uma forma definitiva, na qual poderia ser praticada enquanto tal, por aqueles
que amam a Arte e procuravam outro meio, que
não o pincel, para expressar as suas ideias, as
suas emoções.
Henry Peach Robinson ou Alfred Stieglitz foram
alguns dos que se destacaram no movimento.
Os fotógrafos pictorialistas procuravam “imitar”

a pintura, manipulando os negativos, aumentavam as granulações, alterando tons, suprimindo
elementos, usando um foco suave, entre outras
estratégias. Tinham a liberdade para usar qualquer truque ou manipulação que fosse necessária para fazer acontecer a sua criação artística.
Criavam desta forma a sua interpretação do
real. De certa maneira, este movimento fotográfico conviveu, “paredes meias”, com a pintura Impressionista.
Já agora… será que quando, nos dias de hoje,
convocamos uma imagem a ser fotografada,
não estamos também a exercer o nosso senso
pictorialista? Também com um olho de pintor?
Pessoalmente, acho que a História da Fotografia
é uma área de aprendizagem que todos os apaixonados por este meio artístico deviam abraçar.
O Pictorialismo e a sua compreensão (que
muito gosto), levou-me a recriar várias imagens
que vão, creio eu, nesse sentido.

Jorge Neves reside em Coimbra. O seu primeiro conta‐
to com a fotografia foi em 1968, num laboratório comer‐
cial. Fazia de tudo um pouco, desde a revelação à im‐
pressão. Atualmente, anda à procura de uma entidade
fotográfica, de um estilo. Crê que o segredo está em
deixar-se contaminar da maneira mais abrangente possí‐
vel.
Fotografa com três equipamentos: Nikon D7500, Yashi‐
ca FX-3 Super (analógica) e, mais recente, com a sua
“jóia da coroa”, uma Zeiss Ikon Nettar de 1935, com pe‐
lícula de rolo carreto 120 de 8 fotos.
Gosta do trabalho de edição e não passa um dia em
que não pense em fotografia.
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A Luz Efémera do Sul
Texto e fotografias por Paulo Bizarro.

Desde muito cedo, fui mordido pelo bichinho
da fotografia, por influência do meu avô, que
me lembro de ver com a sua Rolleiflex “de espreitar por cima”, como eu dizia. Depois formei-me em Geologia, onde as muitas saídas para o
campo continuaram a alimentar esta vontade
de documentar o mundo à minha volta. A
minha profissão permitiu-me conhecer e viajar
por alguns lugares muito interessantes e pitorescos, mas acabo por retornar ao meu lugar favorito, a Costa Vicentina e Sudoeste Alentejano.
É ali, percorrendo os trilhos costeiros ao longo
das falésias, ou os caminhos pelas serranias interiores, que gosto de deambular, muitas vezes
sem destino ou plano traçado.
Ao longo das quatro estações do ano, já andarilhei centenas de quilómetros, sempre de mochila fotográfica às costas.
Não é fácil escolher quatro fotografias, mas procurar um traço comum de união entre elas foi
desafiante. Após refletir, cheguei à conclusão

que uma das coisas que mais aprecio é assistir
aquela transição, muito especial, entre o dia e a
noite, quando terra, mar e céu parecem suster a
respiração. Reina a tranquilidade.
Chego ao local, contemplo a paisagem, e depois
a fotografia torna-se descomplicada.
Assim, a estas quatro imagens, une-as a magia
especial que acontece quando esta luz efémera,
que tanto gosto, ilumina este mar e estas falésias do Sudoeste de Portugal.
Seja com as vagas do ocaso no Cabo de São Vicente, com a Lua a descer sobre Vila Nova de
Milfontes ao amanhecer, com a maré a esculpir
as rochas em Almograve ao nascer do dia, ou
com as névoas matinais envolvendo as arribas
perto do Cabo Sardão.

Paulo Bizarro fotografa desde os anos 80, quando se
formou em Geologia. Quando trabalhava em Omã,
deliciava-se a captar a alma do deserto. Hoje em dia,
podemos facilmente encontrá-lo junto ao mar, a
fotografar paisagem costeira. Seja em Carcavelos, onde
reside, ou no Sudoeste Alentejano, onde costuma
passar os seus momentos de lazer. Desde há algum
tempo que usa o sistema X da Fujifilm.
A fotografia permite-lhe, não só guardar as memórias e
sensações dos locais que vai conhecendo, mas também
dar-lhe a oportunidade de comungar com a Natureza.
Procura fixar aqueles momentos que possuem uma
beleza singela e que tantas vezes nos passam
despercebidos. É a sua janela para o mundo.
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Despertar
Texto e fotografias por Rita Ribeiro Silva.

A natureza sempre me fascinou. É o meu refúgio, ao qual recorro quando preciso de me encontrar e renovar a minha energia.

descobrindo e explorando os seus detalhes, sentindo, experimentando, crescendo. E maravilhando-me, sempre.

Quando fotografo, em especial quando fotografo natureza, consigo abrandar o ritmo e os pensamentos acelerados do mundo em que vivemos
e, por momentos, concentrar-me unicamente no
presente e no que observo, nas sensações que
me são transmitidas e proporcionadas, que me
levam a criar.

Nas fotografias que aqui seleciono, os protagonistas são simples herbáceas de prado que crescem por aí. Encantam-me pela sua aparente fragilidade, mas segura resiliência, pela singularidade na sua abundância, pela forma como dançam e brilham, ao som do vento e da luz. Ou,
simplesmente, como se quedam imóveis, como
em silêncio absoluto.

Durante muitos anos dirigi a minha atenção
para paisagens mais desconhecidas ou longínquas, saciando a vontade inesgotável de viajar e
conhecer este maravilhoso mundo. Mais recentemente, tenho-me deixado surpreender também nos locais e trilhos que tenho mesmo perto
de casa e que me são mais familiares.
Comecei a debruçar-me sobre fragmentos de
paisagem, cada vez mais pequenos e íntimos,

De todas as vezes que as fotografo sou atraída
para diferentes aspectos da sua essência, ou talvez, melhor dizendo, da nossa essência!
Sinto uma profunda conexão com a minha alma
e a do lugar, um despertar. E isso é o que me
leva a fotografar.

Rita Ribeiro Silva é uma fotógrafa que gosta,
sobretudo, de fotografar perto de onde estão as “suas
coisas”: seja o lugar onde vive, na Caparica, os
rochedos que gosta de escalar (boulder), em Sintra, ou o
tempo que passa devagar das férias no Algarve.
Na juventude, gostava de pedir emprestada a câmara ao
seu pai, mas em 1998, numa viagem a Marrocos,
decidiu que era tempo de levar a coisa mais a sério.
Dois anos depois, comprou a sua primeira câmara SLR.
Olha para a fotografia como uma paixão sem limites! É a
forma que escolheu para expressar aquilo que é e o que
sente. Seja a fotografar casamentos de forma
profissional, seja a fotografar a natureza que a faz estar
em paz consigo mesma.
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O Mito do Full-frame.

A tesoura do senhor Dickson.
Texto por Luís Afonso.

O nosso mundo está cheio de rótulos, acasos
que se tornaram em verdades absolutas, aproveitamentos mediáticos que moldam as nossas
ideias e demonstrações científicas que nada têm
de racional. E na fotografia, tudo isto pode ser
testemunhado na perfeição. Hoje, estou aqui
para vos falar de full-frame. Mais precisamente,
porque é que o full-frame se tornou tão popular
no seio deste nosso adorado meio.

novo formato para a produção de câmaras fotográficas, em vez de o utilizarem em cinema,
uma vez que, nessa altura, as câmaras eram “gigantes” e os filmes mais comuns na época situavam-se entre os 40 e os 70mm. Uma câmara de
grande formato não era de uso comum e a democratização da fotografia nunca seria uma realidade sem um formato de filme mais pequeno.

Era uma vez um senhor chamado William Kennedy Dickson, assistente de Thomas Edison, que
em 1889 resolveu cortar ao meio uma tira de
um filme da Eastman Kodak de 70mm para usar
no seu Kinetoscope, uma máquina que servia
para mostrar sequências de imagens. Nascia
assim o filme de 35mm, de uma metade de um
filme de 70mm… Não seria melhor chamar ao
full-frame, half-frame? Afinal, nasceu de um
corte a meio.

Várias foram as patentes que surgiram entre
1905 e 1925, quando a Leica apresenta, na feira
de Leipzig, a sua primeira câmara, com um
corpo de metal, uma objetiva retrátil e o seu obturador de cortina. Nas brochuras da marca
podia ler-se que o filme usado nas suas câmaras
era “… o filme standard de 35mm usado no cinema e disponível em qualquer parte do
mundo”.

Após esta “invenção”, muitos tentaram usar este

Em 1934, a Kodak introduz o filme 135, desenhado claramente para ser usado em fotografia

e que apresentava as dimensões de 36mm de
largura por 24mm de altura. O rácio do 3:2,
que muitos de nós se habituou a associar à fotografia, nasceu assim de um corte a meio e da
sua ampla utilização no cinema. Ou seja, nada
disto foi pensado para ser usado num meio que
é completamente diferente da imagem em movimento.
Nos anos 30 e 40 do século XX, as câmara “miniatura”, como lhes chamavam, estavam na
moda e, tal como hoje, qualquer pessoa apaixonada por gadgets ou tecnologia queria ter uma.
Eram fáceis de transportar, cabiam no bolso e
podiam ser usadas de forma simples, para captar ação em qualquer condição de luz, algo impossível de realizar com as “Big Berthas”, ou
seja, as câmaras de grande formato. Foram rapidamente acolhidas por amadores e profissionais, especialmente pelos fotojornalistas que
precisavam de uma ferramenta que pudessem
transportar para todo o lado, a toda a hora. O
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formato 35mm possibilitava tudo isto e a cores!
Em 1935, a Kodak lançava o seu Kodachrome,
um filme que iria revolucionar e democratizar a
fotografia.
O aparecimento do filme de 35mm possibilitou
um avanço considerável, em especial para aqueles que usavam a fotografia como um meio de
comunicação. Passou a ser possível mudar de
filme ao meio do dia, usando para isso um cartucho descartável em metal, bastante fácil de
conservar, transportar e manusear. Um filme
mais pequeno significou igualmente um custo
de produção muito mais barato, permitindo
ainda que se fizessem mais fotografias (os rolos
passaram a ter 24 ou 36 exposições). Variedade
de oferta (P&B, cor, slide, infravermelho…),
custo baixo, portabilidade, possibilidade de
fazer muitas fotografias.
Curiosamente, se pensamos nestas vantagens, serão as mesmas que estiveram na
base da fotografia digital. Sempre o custo, a
flexibilidade e a democratização. Em suma, a
possibilidade das marcas venderem mais e
de nós, consumidores, comprarmos mais. É
difícil escapar desta perspectiva economicista da arte.
Quando as primeiras câmaras digitais surgiram,
mais uma vez a componente financeira ditou as
suas regras. As câmaras analógicas, que usavam
o formato 35mm, estavam no seu auge e comprar uma câmara e filme era algo relativamente
barato. Nenhum fotógrafo profissional deixava
de registar centenas de fotografias por dia por
causa do preço do equipamento ou do filme.
Mas os primeiros sensores digitais eram caros.
Muito caros.

Em 1985, a Eastman Kodak, a mesma empresa
que 50 anos antes tinha inventado o 135, “apresentou” um modelo digital – experimental –
concebido por Steve Sassoon. O valor de fabrico
seria incalculável. Ainda assim, a companhia
apressou-se a esconder o achado, com medo do
impacto que o mesmo teria no seu negócio de
filme e papel fotográfico. Em 1990, a primeira
câmara digital foi apresentada ao mercado, a
Dycam model 1, com um CCD de 1/3” e 0,09
megapixéis (376 x 240px). Custava cerca de
2000 euros a preços de 2021. A Canon lança a
sua EOS DCS 3 em julho de 1995, com um sensor CCD de 1.3 megapixéis, com um fator de
conversão de 1.5x para o formato 35mm. Ou
seja, um formato mais pequeno, para garantir
um custo de produção menor. Ainda assim, esta
câmara custava cerca de 13000 euros…
Em outubro de 2000, a oferta de câmaras equipadas com sensores digitais começa a abranger
um mercado maior e passa a ser mais simples e
mais barato aceder a um destes equipamentos.
A Canon EOS D30, lançada em outubro desse
ano, equipada com um sensor de 15.1 x
22.7mm, custava “apenas” 3000 euros. Esta câmara era compatível com a linha EF de objetivas da câmara mostrando, uma vez mais, uma
aposta clara no controlo dos custos de aquisição
do equipamento. Com uma câmara a custar milhares de euros, obrigar os utilizadores a trocar
de objetivas seria um autêntico tiro no pé. E
assim evoluiu a tecnologia digital e assim se
manteve o legado do 35mm, mesmo quando se
estava num período onde nenhum sensor tinha
as dimensões do 35mm. Desta vez, eram as objetivas a ditar a continuação do formato. Sempre o foco na economia e não na função.
O resto da história, já muitos de vocês sabe e,

em 2002, quando são lançadas as primeiras câmaras equipadas com um sensor full-frame, ou
seja, de tamanho semelhante ao filme 135, a
razão é apenas uma. Como se pode ler nos comunicados de imprensa de então, a Canon
EOS-1Ds “permite que se utilize, na totalidade,
os ângulos de visão oferecidos por toda a gama
de objetivas Canon EF, oferecendo um desempenho sem limites da objetiva, ao mesmo nível
que nas câmeras SLR de 35 mm atuais”. Ou
seja, o perdurar de um corte a meio feito, pelo
senhor Dickson, uns 100 anos mais atrás.
Convencer centenas de profissionais, com milhares de euros investidos em objetivas, a passar para o digital, perdendo este valor acumulado, seria impensável. O mercado assim o exigia
e não restou outra opção aos principais players
da altura (nomeadamente Canon e Nikon)
senão fazer perdurar o formato 35mm.
Quando colocadas as coisas nesta perspetiva,
facilmente se percebe que a única razão pela
qual o formato full-frame continua a perdurar e
a fazer com que as pessoas sintam que têm de
ter uma câmara full-frame, para ser alguém na
fotografia, é apenas uma questão de marketing
e de investimento acumulado, relacionado com
o formato 35mm. Basicamente, é uma resistência à mudança e daquilo que custaria abandonar um formato que não faz qualquer sentido
no mundo atual, num período onde o custo de
produção dos sensores baixou consideravelmente, permitindo fazer sensores maiores a preço
mais baixo e sistemas com sensor menor com a
mesma qualidade.
As marcas continuam a esconder, na pretensa
qualidade desse formato, as fragilidades do
mesmo. Quando mudaram para o sistema sem
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espelho (que lhes ofereceu uma oportunidade
para fazer algo com mais sentido) continuaram
reféns de um formato com mais de 100 anos.
Por exemplo, as novas objetivas da Canon (série
RF) e da Nikon (série Z) têm um raio de cobertura superior ao que o 35mm precisa, fazendo
já notar que estarão preparadas para abraçar
um sensor maior. Como não podem canibalizar
os seus próprios utilizadores, que têm um acumulado de objetivas do passado considerável,
não quiseram mudar o tamanho do sensor. Mas
isso vai acontecer. Que todos vão ter de mudar
para novos formatos e tamanhos de sensor que
não o 35mm, isso não tenho qualquer dúvida. A
aposta da Canon e Nikon é apenas numa mudança incremental.
Algumas marcas prefiram adotar uma visão
completamente diferente, baseada em critérios
racionais e não no passado. Foi uma opção que
tendicionalmente captou novos utilizadores,
mas que, aos poucos, está também a assistir a
mudanças de marca e formato entre os fotógrafos mais experientes. Em 2008, a Olympus e a
Panasonic decidiram criar um formato completamente novo, o micro quatro terços, completamente digital. O seu objetivo era criar um sistema compacto que possibilitasse a qualquer criador a capacidade de fazer imagens em qualquer
lugar, em quaisquer condições. O tamanho do
sensor é 2x menor que o 35mm o que permite,
por exemplo, ter um corpo profissional que pesa
511 gramas e uma teleobjetiva equivalente a
uma 300-1000mm f/4.5 a pesar menos de 2kg
e a medir apenas 314mm.
A Fujifilm, a marca que uso desde 2015, optou
por construir dois sistemas. O sistema X, baseado num sensor APS-C (Advanced Photo System
type-C) de 23.5mm x 15.6mm e o sistema GFX,

com um tamanho quase duas vezes superior ao
35mm (43.8 x 32.9mm). Ambos os sistemas
têm as suas vantagens e desvantagens. O sistema X, sendo mais pequeno, é muito mais barato, sem deixar de ter uma qualidade equivalente a qualquer câmara full-frame. O sistema GFX,
tem uma qualidade de imagem superior, pois
potencia todas as vantagens que o sistema fullframe advoga, a um preço semelhante. Na
minha opinião, e tenho-o dito a muitos amigos
que me pedem recomendação na altura de comprar uma nova câmara, o sistema full-frame não
faz qualquer sentido, a não ser para aqueles que
já tem uma quantidade assinalável de objetivas
35mm. E mesmo esses, fazendo bem as contas,
poderão descobrir que mudar de sistema pode
ser mais vantajoso do que se pensa. Um amigo,
que hoje está a mudar de formato (de full-frame
para micro quatro terços), fez essas contas e verificou, que afinal, pode ter um sistema novo
sem precisar de gastar um cêntimo.

Publicidade à Fujifilm GFX 50SII com a tagline
“More Than Full Frame”.

Para os que quiserem saber porque considero os
sistemas da Fujifilm perfeitos para a minha fotografia, podem sempre contactar-me ou vir fotografar comigo para os ver ao vivo. Desafio-vos
a fazer um teste, lado-a-lado, entre uma fotografia captada pela minha X-T4 e uma fotografia feita através da Sony A7 que custa quase o
dobro do preço. Depois logo me dizem qual é a
“melhor”. Provavelmente, vão ficar surpresos
com a resposta. Neste artigo, interessava-me
apenas dar-vos algum contexto histórico e algumas razões pelas que acho que o full-frame não
deve ser olhado como o pináculo da tecnologia
fotográfica. Nunca foi e nunca há-de ser. É apenas o resultado da economia e da política de
custos baixos em que vivemos. O resto é marketing para manter vivo um acaso que nasceu de
uma divisão em duas partes iguais.
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Galen Rowell.
Mountain Light.

Primeira edição: São Francisco (Califórnia, EUA) 1986
Sierra Club Books (24.33 cm x 31.24 cm, capa dura)

Galen Rowell nasceu a 23 de agosto de 1940,
em Oakland, Califórnia. Na sua essência, foi um
aventureiro, tendo certamente vivido muitas
vidas quando, em agosto de 2002, o avião onde
seguia se despenhou perto de Bishop (Califórnia), no regresso de um workshop de fotografia
que teve lugar no mar de Bering, na região do
Alasca.
20 anos depois deste trágico acidente, a memória de Rowell parece desvanecer-se, sendo poucas as referências que se encontram sobre o trabalho de um dos maiores fotógrafos de natureza do séc. XX.
Galen Avery Rowell foi, antes de mais, um dos
maiores montanhistas de todos os tempos,
tendo sido responsável por mais de 100 primeiras subidas na Sierra Nevada (EUA), a primeira
subida de um só dia ao Kilimanjaro e ao Denali
(a sua câmara congelou neste dia), tendo sido

igualmente a pessoa mais velha a escalar o “El
Capitan” em Yosemite com os seus 59 anos.
Em 1972, no ano em que nasci, Galen decidiu
vender o seu pequeno negócio de automóveis
para se tornar fotógrafo profissional. Não durou
um ano até ter a sua primeira reportagem de
capa na National Geographic. Trabalhou para revistas como a Life, Outdoor Photographer e a referida National Geographic, entre outras. Foi um
dos primeiros fotógrafos a considerar-se como
um participante ativo nas cenas que fotografava, fazendo muitas vezes parte da própria fotografia. Para si, aventura e paisagem faziam
parte de um único binómio na hora de contar a
sua história. Fez a maior parte da sua carreira
com uma câmara SLR e duas objectivas: uma
24mm e uma zoom 80-200mm. O formato
35mm dava-lhe toda a portabilidade e flexibilidade que precisava para se aventurar nos lugares mais selvagens do planeta, principalmente
no seu habitat de eleição: as montanhas.
As suas fotografias podem ser, por alguns, consideradas um pouco datadas, em especial porque o aspeto analógico das suas imagens, limitadas por aquilo que o filme e as objetivas que
possuía na altura permitiam, não têm nada a
ver com a perfeição técnica dos dias de hoje.
Mas a sua linguagem visual está longe de estar
datada. Bem como a filosofia que colocava por
detrás da criação das mesmas e que durante
anos publicou nas páginas da Outdoor Photographer.
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A fechar a introdução do capítulo 3 deste livro,
pode ler-se:
“Cada vez que pego numa câmara estou a
tentar dizer algo. Estou a tentar comunicar
a minha visão do mundo e a partilhar momentos de elevação, em que aquilo que
vejo e sinto constituem uma experiência
única. Sermos proficientes em termos técnicos representa apenas metade da equação. As melhores imagens surgem de uma
mistura entre disciplina técnica e pensamento criativo, uma combinação de ações
entres os dois lados do cérebro. Só assim o
fotógrafo consegue juntar, num instante, a
forma como a sua câmara vê o mundo com
a sua própria visão.”
Estas palavras continuam mais atuais que
nunca. Numa época em que toda a gente tem
ao seu dispor tecnologia de ponta a custos moderados, a diferença entre ser fotógrafo e operador de câmara fotográfica está nesta procura
de dizer algo, de pensar de forma criativa aquilo que temos diante de nós para retratar.
Mas debrucemo-nos sobre este livro, uma obra
que o New York Times considera “o texto sobre
fotografia de paisagem a cores mais elegante alguma vez publicado”.
A ideia original de Galen era publicar “um pequeno livro de fotografias e as histórias por detrás delas”. Felizmente, abandonou essa ideia e
fez um livro de dimensões generosas, com cerca
de 80 imagens e sim, com muito texto a acompanhar.
Os textos que acompanham as fotografias contam ambas as perspetivas da história, tanto a

criativa, como a técnica. A parte técnica, embora referente ao universo da fotografia analógica,
não deixa de ser interessante de ler, pois ele coloca sempre a técnica em função do que pretende atingir, partilhando, por exemplo, o que o
fez usar esta ou aquela abertura. A parte criativa, essa não tem preço.
O livro está dividido em duas vertentes: sete capítulos que apresentam as várias abordagens do
trabalho do fotógrafo e oito “exposições” ou coleções de imagens, cada uma contendo as histórias por detrás de cada uma das fotografias que
constituem essa série. Estas duas vertentes vãose entrelaçando durante o livro, fazendo com
que tenhamos muito que ler, ao mesmo tempo
que podemos ver muita fotografia em cada
página que percorremos. Diria que é um livro
que combina a parte mais do “como fazer”, com
uma componente de autor que apresenta portefólio.

em termos criativos.
Como habitual, a melhor forma de o adquirir é
procurar na Amazon por boas cópias em segunda mão.

Pág. inicial desta secção:
© Galen Rowell. Split Rock and Cloud. Califórnia, 1976
Abaixo:
Capa da edição publicada em 1987 no Reino Unido.
Capa dura, 224 páginas, 24.33 x 31.24 cm
ISBN-13: 978-0712615822

Os capítulos apresentam a visão do fotógrafo. O
que está por detrás do seu processo criativo. É
uma óptima forma de perceber quem é e porque faz o que faz. É uma viagem à mente de um
dos maiores fotógrafos de aventura de todos os
tempos e é um privilégio de seguir. As imagens
são poucas ou inexistentes.
Nas “exposições”, Galen mostra-nos as suas
imagens e conta-nos o que está por detrás
delas. Como se fosse uma visita guiada de horas
pelo seu trabalho. Cada uma das oito apresenta
um tema que une as imagens que encerra, tema
que nos é apresentado pelo próprio autor antes
do desfolhar do conjunto de imagens. Depois,
uma a uma, conta-nos como fez, porque fez e
que técnica usou. Uma combinação perfeita
entre grandes imagens e o que lhes deu origem
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WORKSHOPS & PASSEIOS

IMPRESSÕES FINE-ART

O calendário de workshops, para 2023, estará
brevemente disponível no site da Primeira Luz.
Vai voltar o workshop de composição, tão bem
recebido o ano passado e o curso de edição em
Adobe Lightroom. Recordo que, no site da Primeira Luz, ainda há vagas para o passeio a Rio
Tinto. Vão ser quatro dias a fotografar num
outro planeta.

Como este é um número que vai chegar antes
do Natal, aproveitem para dar uma vista de
olhos ao meu Portefólio de Impressão. Uma
obra de arte adiciona um toque pessoal a qualquer casa, para além de causar impacto e pode
ser um presente ideal. Quem me conhece sabe
que adoro meias! Mas gosto ainda mais de fotografia impressa. Preços a partir de 50€. Podem
ser entregues emolduradas, se assim o desejarem. Todas estas e mais informações disponíveis
neste catálogo que podem descarregar na loja
do meu site.

O Curso de Projeto Fotográfico arrancou e os
dez magníficos já apresentaram os seus temas e
já a estão a trabalhar neles. A primeira reação
foi muito boa e vou partilhando convosco o que
eles andam a fazer, pois tamanho talento é para
ser partilhado. Mais novidades lá para 2023.
AGENDA
Em novembro vou estar presente em dois festivais. O primeiro será o Naturcoa que vai ter
lugar no Sabugal a 5 e 6. Com um painel de
oradores de luxo, onde sobressai o nome da
Sandra Bartocha, será certamente uma experiência muito especial. O trabalho que estive a
fazer no Sabugal vai dar origem a um livro
(com os trabalhos dos restantes colegas da residência) e por isso estou curioso para ver. A 19 e
20 temos o Imaginature, que vai trazer a Manteigas o melhor da fotografia de paisagem e por
isso vão haver razões de sobra para um fim de
semana muito bem passado. Espero lá por vós!
Em Dezembro vou estar na Narrativa, do Mário
Cruz, a fazer uma oficina. Não sei grandes detalhes sobre quando as inscrições estarão disponíveis, mas vão estando atentos às presenças online da Narrativa.

O meu livro “Aire e Candeeiros: Campo de
Orquídeas Silvestres” também está disponível
na loja, em modo pré-reserva. Estou a fazer
todos os possíveis para que esteja pronto antes
do Natal.
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. 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 350€ e ofereço os
cabos de ligação que tenho. Se estiverem interessados, façam-me uma proposta.

PERSPETIVA #006

80

PERSPETIVA.
Fotografia. Arte. Natureza.

Nov/Dez 2022

Número #006

