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Apresentação

Jorge Figueira

Em “Álvaro Siza: Fotografia Documental e Artística. Um Olhar Contemporâneo 
sobre a Arquitectura Portuguesa”, Pedro Leão Neto apresenta-nos o resultado 
do seu pós-doutoramento: uma leitura exigente e fundamentada do ubíquo 
tema da fotografia de arquitectura, e, mais especificamente, da fotografia na 
arquitectura portuguesa. PLN levanta e recoloca em discussão temas que são 
obrigatórios para pensar em arquitectura: a relação umbilical entre o advento 
da arquitectura moderna e a fotografia; a fotografia como uma das coordenadas 
da teoria da arquitectura contemporânea; e, como caso de estudo, e “projecto 
fotográfico”, a arquitectura portuguesa representada por quatro obras de 
Álvaro Siza, fotografada por quatro jovens autores. 
Deve-se ter em conta que o trabalho já extenso de PLN não tem só uma 
dimensão ensaística, de matriz histórica ou teórica, mas visa uma componente 
de levantamento que está patente no projeto de Mapeamento de Fotografia 
Documental e Artística (MFDA-ARP), como o próprio explica nas páginas 
seguintes deste livro. E, de facto, o “diálogo” – talvez mesmo a intersecção – 
entre a fotografia e a arquitectura portuguesa, crescendo exponencialmente a 
partir dos anos 1950, merece um olhar atento e uma componente arquivística 
que faça justiça aos heroicos arquitectos e fotógrafos que teceram uma cultura 
que agora justificadamente se investiga, debate e celebra.
Lembro esse momento exacto que são as fotografias de Nuno Teotónio Pereira 
do Mercado de Santa Maria da Feira de Fernando Távora; um arquitecto-
fotógrafo a capturar uma arquitectura feliz no tempo e no espaço. Depois, 
como PLN descreve aprofundadamente, o trabalho de Luís Ferreira Alves é 
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central e decisivo, no seu modo moderno de deixar a modernidade falar na obra 
de Siza: linhas horizontais e verticais dir-se-ia reforçadas, assertivamente 
geométricas; volumes construídos sob a luz, sempre algo melancólica do 
Atlântico português; os Bancos de Siza transformados em templos; as casas 
fragmentadas reerguidas no enquadramento da fotografia; o preto e branco 
como se o mundo fosse preto e branco. PLN deixa claro a importância da 
fotografia de Ferreira Alves para a arquitectura portuguesa. Diria que tantas 
vezes é o último colaborador de Siza ou talvez o primeiro habitante da obra 
que nos abre a porta, em permanência. É uma montagem, uma narrativa, como 
outras, mas tão próxima de uma “verdade” em arquitectura que perdura como 
gesto solitário, afinal, plenamente artístico na sua contenção documental. 
No ensaio de PLN, para lá das referências a vários autores, retenho ainda 
as reflexões sobre Fernando Guerra, e, no domínio mais próximo da arte 
contemporânea, sobre Paulo Catrica e André Cepeda. Sobre Guerra, PLN 
refere-se ao carácter eminentemente controverso da sua abordagem, 
rompendo com a tradição “disciplinar” de Ferreira Alves. Desaparece a discrição 
– e a descrição – e entra uma apoteose da natureza onde a arquitectura se 
insere, como parte disruptiva ou amena do enquadramento. Guerra não só 
abre o panorama até ao céu; exponencia a quantidade de vezes que a obra é 
fotografável (continuamente) e habita o espaço com fantasmas; não a porta 
aberta para um espaço silencioso e vazio por onde entramos discretamente 
mas a aparição de figuras espectrais que estão em movimento dentro e fora 
da fotografia. É irresistível pensarmos que Ferreira Alves está para a elegância 
moderna, cujo objecto é a revista de arquitectura, como Fernando Guerra 
para a saturação pós-moderna, cujo objecto é o aparato digital. No domínio 
explicitamente artístico, o trabalho de Paulo Catrica é anotado com rigor por PLN, 
em particular a beleza quase insuportável, deliberadamente cruel, das vistas 
urbanas; e em André Cepeda, vindo da arte contemporânea, a transformação do 
detalhe arquitectónico em motivo plástico museugrafado.

Particularmente conseguido em “Álvaro Siza: Fotografia Documental e Artística. 
Um Olhar Contemporâneo sobre a Arquitectura Portuguesa” são os “projectos 
fotográficos”: o trabalho de Sofia F. Augusto sobre o edifício da Faculdade de 
Arquitectura da Universidade do Porto; de Helder Sousa sobre a Casa de Chá da 
Boa Nova; de Sérgio Rolando sobre a Piscina da Quinta da Conceição e de Marta 
Ferreira sobre a Piscina das Marés.
Sofia F. Augusto preenche os planos ou interstícios da Faculdade de Arquitectura 
com um excesso de sombras, orgânicas, geométricas; objectos encontrados; 
pessoas sem coreografia; tralha: consegue simultaneamente desmistificar 
e recriar uma beleza insólita na obra de Siza. Helder Sousa reintroduz a Casa 
de Chá com uma limpidez (dos planos) e uma rugosidade (das rochas) como 
nunca a tínhamos visto, mesmo depois de tanto tempo; fotografias sintéticas, 
determinadas, quase matemáticas. O trabalho de Sérgio Rolando sobre a Piscina 
da Quinta da Conceição transporta-nos directamente para a herança nórdica, 
aaltiana, de Siza, o que é emocionante: um lugar recriado por uma arquitectura 
despojada; a natureza sublimada por algumas poucas paredes brancas. O 
portfolio de Marta Ferreira sobre a Piscina das Marés é um thriller. Nunca sabemos 
que Piscina vai surgir na próxima página: discreta, arruinada, esquecida, estival, 
alegre, quase chocante nas rochas com musgo do tanque vazio. 
No conjunto, os quatro trabalhos acrescentam e aprofundam a proposta de 
PLN, com um forte efeito. Esta investigação consegue assim não só colocar a 
fotografia como parte integral e fundamental da história recente da arquitectura 
portuguesa, como instigar um novo olhar que é partilhado pelos quatro 
fotógrafos convidados. 
E, é claro, motivar questões que o Pedro Leão Neto, com a sua infatigável 
motivação e paixão pela fotografia – e pela arquitectura –, irá continuar a 
responder. Nomeadamente, se há uma fotografia documental que não seja 
artística e uma artística que não seja documental…
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Prefácio

José Maçãs de Carvalho

O presente livro, “Álvaro Siza: Fotografia Documental e Artística – Um Olhar 
Contemporâ neo sobre a Arquitectura Portuguesa”, de Pedro Leão Neto 
problematiza uma relação muito profícua entre arquitetura e fotografia. É 
verdade que o motivo desta investigação está ancorado na arquitetura de 
Álvaro Siza embora o seu conteúdo se expanda para uma das problemáticas 
mais interessantes, de sempre: como se constroem as imagens das coisas.
As imagens da arquitetura, para além da sua evidente funcionalidade na mediação 
da obra, são um campo de batalha entre a vontade documental e a subjetividade 
autoral. Pedro Leão Neto elabora uma exaustiva e crítica investigação dos 
modos de dar a ver a obra arquitetónica. A história da Fotografia é vista à lupa na 
sua relação com a arquitetura, urbanismo e paisagem, nas diversas categorias. 
Uma das virtudes deste estudo é o facto de convocar muitos fotógrafos que 
têm obras tangenciais ao tema em questão, libertando assim este livro de ser 
somente uma obra sobre as imagens da arquitetura, afirmando a importância da 
arquitetura na sua relação com outras áreas do saber e da representação. Por 
outro lado, demonstra que existe investigação apurada sobre a fotografia e os 
fotógrafos que se aproximam da vida urbana, sendo que muita desta pesquisa 
vem mesmo do próprio campo da arquitetura.
Apesar de Susan Sontag falar do carácter especular da Fotografia e afirmar que 
ela é um inventário da mortalidade, contribuindo para esclarecer a sua ontologia, 
teremos de admitir que a Fotografia integra na sua prática uma pulsão pela 
vida e pelo vivido. Na fotografia documental, ou melhor, na fotografia que cria 
imagem da realidade em velocidade lenta (pós-documental), queremos ver 
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aquilo que ainda não foi visto e que, porventura nunca veremos senão de forma 
mediada. Ora, muita da vitalidade da Fotografia Contemporânea, deriva desta 
capacidade que a fotografia tem de, paradoxalmente, poder trazer verdade, às 
vezes a única imagem verdadeira de um lugar. Por isto as fotografias de Thomas 
Struth no Museu D´Órsay ou no Prado nos mostram a imagem autêntica desses 
lugares, onde nunca estaremos sozinhos perante uma pintura de Gericault ou 
Velasquez, para além de trazerem a imagem real da escala das obras.

Este parece ser o momento certo (na história das imagens) de ganharmos 
consciência de que, talvez, só a Fotografia educada possa ser uma alternativa ao 
“grande comércio da imagética coletiva” (J. Rancière), aceitando a prevalência 
das imagens sobre a realidade.
Por fim, diria que os quatro trabalhos fotográficos sobre quatro obras de 
Álvaro Siza são ensaios visuais sobre a expressividade urbana, antropológica, 
paisagística mas também sobre a qualidade da arquitetura do autor. 
Estes quatro ensaios fotográficos têm a vantagem de não se enclausurarem no 
género “fotografia de arquitetura”. Fazem eco da tensão que vem crescendo 
desde os anos 70 entre a fotografia documental (e o seu declínio) e a emergência 
da “street photography” que acompanhou a evolução da cidade, em todos 
os aspectos da vida comum do dia-a-dia. Se procurarmos a sua filiação, na 
história da Fotografia, encontramos sinais da fotografia de Jeff Wall (“Mimic”, 
“Overpass” ou “The Crooked Path”), onde a urbanidade potencia as tensões 
da vida na cidade; recordamos Sophie Calle, enquanto detetive, “perseguindo” 
um homem pelas ruas de Veneza (“Suite Venitienne”) ou Alec Soth (“Niagara”) 
confontando a intimidade celebrativa do amor com a arquitetura repetitiva e 
insípida dos móteis de Niagara Falls. 
As fotografias de Sofia F. Augusto (Faculdade de Arquitectura da Universidade 
do Porto), Helder Sousa (Casa de Chá da Boa Nova), Sérgio Rolando (Piscina 
da Quinta da Conceição) e de Marta Ferreira (Piscina das Marés, sem serem, 
radicalmente, imagem da vida urbana ou do uso da arquitetura, conseguem 
conciliar um olhar atento e simultaneamente “distraído” ( W. Benjamim) das 
obras em causa mas, essencialmente, do espaço que as envolve. Por isso, 

quando olhamos estas fotografias instala-se uma pequena dúvida: o que 
vemos? Vemos o nosso próprio olhar, comum, quando nos aproximamos de 
um lugar desconhecido. São olhares de aproximação, feitos de fragmentos 
contaminados pela topografia do lugar, pelo mobiliário urbano ou mesmo pela 
natureza. Esta indecisão, que nos é colocada, abre caminho para uma relação 
de opacidade entre o real e a arquitetura, afinal uma das grandes virtudes que 
a Fotografia possui.
Por todas estas razões, são muito mais do que um encomenda de arquitetura 
por integrarem aquilo que, porventura, as torna singulares: um “olhar 
idiossincrático” (P. Gadanho).
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Sobre o livro e o projecto MFDA-ARP

O livro Um outro olhar sobre Obras de Álvaro Siza Vieira é o resultado do tra-
balho de Pós-Doutoramento de Pedro Leão Neto, Professor Auxiliar na Facul-
dade de Arquitectura da Universidade do Porto (FAUP), com orientação de Jorge 
Figueira, Professor Associado do Departamento de Arquitectura da Faculdade 
de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra e José Maçãs de Carvalho, 
Professor Auxiliar do Departamento de Arquitectura da Faculdade de Ciências 
e Tecnologia  e do Colégio das Artes da Universidade de Coimbra.
O livro está organizado em 7 capítulos ou secções principais. O primeiro capí-
tulo Sobre o livro e o projecto Mapeamento de Fotografia Documental e Artís-
tica: um Olhar Contemporâneo sobre a Arquitectura Portuguesa (MFDA-ARP) 
introduz e elucida de forma resumida sobre a organização do livro, listando os 
seus capítulos principais e, em seguida, explica de forma mais aprofundada o 
projecto MFDA-ARP. O segundo capítulo Sobra as obras de Álvaro Siza Vieira 
introduz e justifica as obras de arquitectura selecionadas para este trabalho. 
O terceiro capítulo Sobre a relação entre a Arquitectura e a Fotografia desen-
volve um texto teórico sobre a relação entre os universos da Arquitectura e da 
Fotografia, sendo composto por dois sub-capítulos com enfoque no panorama 
nacional e internacional. O quarto capítulo – Sobre os projectos fotográficos 
dos quatro autores – introduz e contextualiza de forma sucinta os projectos 
fotográficos de cada autor. O quinto capítulo Análise crítica sobre cada projecto 
fotográfico desenvolve uma reflexão crítica com maior profundidade sobre 
cada um dos projectos fotográficos. O sexto capítulo Projectos fotográficos 
mostra os quatro projectos fotográficos e o texto síntese de cada autor sobre o 
seu projecto. Por fim, o sétimo capítulo Arte e Fotografia Documental faz uma 
síntese global que identifica correntes significativas de pensamento na foto-
grafia de arte contemporânea e outros movimentos que a tenham influenciado. 
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Pretendemos com este livro dar início à primeira publicação do projecto de 
investigação MFDA-ARP, que teve início em 2015, no Centro de Estudos de 
Arquitectura e Urbanismo (CEAU), unidade de I&D integrada na Faculdade de 
Arquitectura da Universidade do Porto, sob a coordenação científica do grupo 
de investigação CCRE1.
MFDA-ARP situa-se na área de Arquitectura, Arte e Imagem (AAI) e tem como 
objectivo, entre outros, o de ajudar à internacionalização, divulgação e visibi-
lidade dos espaços, formas, memórias e culturas da Arquitectura Portuguesa, 
tendo Portugal como território de estudo preferencial. No entanto, não se 
coloca de parte a possibilidade de incluir no estudo obras localizadas fora do 
país quando consideradas significativas – nomeadamente em territórios per-
tencentes à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, ou em antigos terri-
tórios portugueses como Macau e Goa – e em qualquer parte do mundo.
Concerne a este estudo a arquitectura situada num período temporal com-
preendido entre os inícios do século XX – momento em que surgem as pri-
meiras obras que denotam influência do moderno ou modernismo2 – até ao 
presente. Interessam-nos edifícios e programas de Arquitectura Portuguesa 
considerados relevantes no universo da prática e disciplina da arquitectura, não 
apenas do Moderno, mas também do Pós-Moderno3 que naturalmente inclui a 
Arquitectura Contemporânea e as suas novas tendências. Interessa-nos uma 
pós-modernidade que é crítica e não amnésica, isto é, uma pós-modernidade 
que pode estar ligada ao moderno de diferentes maneiras e em maior ou menor 

1. O Centro de Comunicação e Representação Espacial (CCRE) é um grupo de investigação integrado 
no Centro de Estudos de Arquitectura e Urbanismo, que tem como linha de investigação nuclear 
Arquitectura, Arte e Imagem.

2. “(...) os valores artísticos tradicionais da arquitectura eram confrontados com os reptos da enge-
nharia, dos novos materiais e crescimento inédito das cidades (...)” Raquel Henriques da Silva, “A 
«Casa Portuguesa» e os Novos Programas, 1900-1920”, Portugal, Arquitectura do século XX, 1997, 
p.21. Obras como, por exemplo, o Mercado do Bolhão, projeto final de Correia da Silva (1914).

3. Sobre o conceito de Moderno e Pós-Moderno na arquitectura portuguesa ver: “Reescrever o 
Pós-Moderno / Sete Entrevistas”, Dafne Editora, 2011 e Jorge Figueira, “A Periferia Perfeita: Pós-
Modernidade na Arquitectura Portuguesa, Anos 60 – Anos 80, Caleidoscópio 2015, p. 165 – 202. 
“De Kahn para Venturi há uma alteração significativa da cultura arquitectónica, como foi notado. É 
possível transpor essa mudança de paradigma, no contexto português, para o diálogo entre Raúl 
Hestenes Ferreira e Manuel Vicente.” (idem) p. 167. 

grau. Podemos mesmo falar de pós-modernidade moderna, para utilizar uma 
expressão que José Miguel Rodrigues emprega em “Porosis”,4 a propósito da 
arquitectura de Nuno Brandão Costa ou até de arquitectura “não referenciável” 
para utilizar um conceito introduzido recentemente no livro “Non-Referential 
Architecture: Ideated by Valerio Olgiati” escrito por Markus Breitschmid5 . 
Pretende-se assim, através do projecto MFDA-ARP, desenvolver de forma 
faseada, uma colecção de livros sobre um conjunto de obras selecionadas, de 
arquitectos de diferentes gerações, existindo neste momento contactos e tra-
balho desenvolvido para avançar já a seguir com publicações sobre Eduardo 
Souto de Moura e Camilo Rebelo. As publicações da colecção têm como objetivo 
comunicar de forma diferenciadora um conjunto de obras de arquitectura con-
sideradas de referência, afastando-se da imagética e leitura tradicionais, pre-
sentes nas revistas e mesmo nos guias de arquitectura convencionais. Através 
de narrativas visuais em que se utilizam simultaneamente os registos docu-
mental e artístico e se exploram as suas possibilidades no universo da fotogra-
fia de arquitectura, oferece-se uma outra leitura dos espaços arquitectónicos 
que denota não só uma reflexão sobre uma determinada prática arquitetónica, 
como também uma interpretação pessoal do espaço. Este trabalho irá ainda 
permitir percepcionar a influência que os grandes mestres da Fotografia e da 
Arquitectura Portuguesa tiveram na nova geração de arquitectos.
Quer-se construir um Arquivo Fotográfico Digital que disponibilize informação 
e ofereça um olhar contemporâneo sobre a arquitectura, que nesta primeira 
fase se concentrará em casos de estudo localizados no território do Grande 
Porto6. Esta base digital será capaz de albergar e dar maior visibilidade a um 
significativo conjunto de conteúdos sobre Arquitectura de referência deste 

4. José Miguel Rodrigues, “Simplesmente complicado”, in Porosis, !e Architecture of Nuno Brandão 
Costa, Monade, 2018, p. 348. 

5. Valerio Olgiati, Markus Breitshmid, “Non-Referential Architecture: Ideated by Valerio Olgiati”, 
Simonett & Baer, 2018, p. 13-28 , ISBN: 978-3-906313-19-1.

6. O Grande Porto é um espaço de cidade alargada onde (i) existe um forte sentido de identidade 
e (ii) em que os cidadãos partilham e usam um extenso território para residir, trabalhar ou estu-
dar. Fazem parte deste território os seguintes municípios: Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, 
Paredes, Porto, Póvoa de Varzim, Santo Tirso, Trofa, Valongo, Vila do Conde e Vila Nova de Gaia.
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território, bem como assegurar uma plataforma na internet que possibilite o 
posterior afinamento e desenvolvimento de trabalhos e estudos sobre estas 
temáticas.
Consideramos assim que o projecto MFDA-ARP tem o potencial de docu-
mentar de forma crítica e poética um conjunto de Arquitecturas e Espaços de 
Cidade do Grande Porto considerados relevantes e que incluem a Arquitectura 
Contemporânea, mais próxima do século XXI, e as Arquitecturas do Modernismo 
e do Pós-Moderno, pertencentes ao século XX7. Acreditamos também que este 
estudo proporciona uma visão contemporânea e informada sobre a Arquitectura 
Portuguesa que, por um lado, explora a adopção de diversas estratégias artís-
ticas no universo da fotografia documental para uma leitura diferenciadpra da 
Arquitectura. Por outro lado, tem o potencial de dar a ver a relação das formas 
e dos espaços do Contemporâneo com outras realidades distantes no tempo, 
bem como detectar nesses espaços uma eventual identidade e estrutura de 
matriz Pós-Moderna, Moderna ou a elas ligadas e a sua apropriação pelas pes-
soas que neles vivem ou trabalham.
Nesta fase inicial, o MFDA-ARP irá servir acima de tudo como primeiro con-
teúdo para um protótipo do Arquivo Digital a construir pelo grupo CCRE e como 
exemplo de metodologia a adoptar ao longo do projecto. Esta ideia concretiza-
se através do caso de estudo aqui publicado, constituído por um conjunto de 
projectos fotográficos que comunicam de forma exploratória e poética uma 
seleção de quatro edifícios de Arquitectura de Álvaro Siza Vieira, cuja obra é 
reconhecida a nível nacional e internacional e cuja linguagem pode ser ligada ao 
Moderno de forma significativa. 
Para alojar este caso de estudo, foi construído um primeiro espaço de gale-
ria, na plataforma Internacional de Fotografia Documental e Artística sco-
pio Network, dedicada aos temas da Arquitectura, Cidade e Território. A sco-
pio Network será posteriormente ligada à plataforma do Arquivo Digital 
Mapeamento de Fotografia Documental e Artística: um olhar Contemporâneo 

7. Ver Jorge Figueira, “Reescrever o Pós-Moderno / Sete Entrevistas”, Dafne Editora, 2011 e Jorge 
Figueira, “A Periferia Perfeita: Pós-Modernidade na Arquitectura Portuguesa, Anos 60 – Anos 80”, 
Dissertação de Doutoramento pela Universidade de Coimbra, Março 2009.

sobre a Arquitectura Portuguesa, criando sinergias e beneficiando da investi-
gação, divulgação e parcerias já estabelecidas pelo grupo CCRE, quer a nível 
nacional como internacional.
O trabalho desenvolvido pelos quatro fotógrafos, sob a coordenação de Pedro 
Leão Neto, procurou trazer nova(s) perspetiva(s) sobre as obras de arquitectura 
selecionadas, que se distinguem por uma apropriação artística consciente da 
imagem fotográfica, que é usada através de uma gramática e sintaxe próprias8. 
Esta linguagem visual da fotografia é utilizada não só como forma de registo 
e expressão da cultura arquitectónica, mas também como estratégia artística 
de forma a que as narrativas visuais trouxessem um novo discurso sobre estas 
obras, o que significou, entre outros aspetos, entender a arquitectura simulta-
neamente como objeto de estudo disciplinar e artístico. 
São assim projectos fotográficos capazes de revelar simultaneamente uma 
tomada de vista arquitectónica – “architectural gaze”9 – e um olhar artístico 
complementar e enriquecedor sobre as obras e os seus espaços. São projectos 
fotográficos capazes de interessar diversos públicos especializados, ou com 
uma maior familiaridade e interesse pelo universo da AAI, bem como desper-
tar o interesse do público em geral, quer através de publicações em livro, quer 
através do acervo digital acessível online.
É importante dizer que foi nosso objectivo explorar o potencial específico 
do livro físico como meio único de comunicação da arquitectura através de 

8. Ver Stephen Shore, !e Nature of Photographs, Phaidon Press Inc.,2007 e Pedro Leão Neto, Maria 
Neto, “(Re)descobrir os espaços de cidade: a fotografia como um dispositivo mental que pode levar 
a uma nova percepção sobre o espaço e a sua arquitectura”, Branca – Revista de Arquitectura da 
Universidade da Beira Interior 1, 1: 30 – 37. 2016.

9. Possíveis definições para o termo “architectural gaze” são, por exempo: “define important ways 
of dissecting and deconstructing the architectural object through a new photographic apparatus” 
ou images that “o!er an attempt of providing a professional gaze that will prove to be relevant for 
the history of architecture” ou photographers that “manage to extract an aura and an idiosyncratic 
expression of their works even when based on professional practice made at the service of architec-
tural production and its reproduction in the media”. In Pedro Gadanho, “Architecture Photography: 
New Territories in the MoMA Collection”, Scopio International Magazine 2 1/3 Dez., 2014 p. 42-55. 
Ver também Rupinder Singh, “"e Architectural Sign and the Architectural Gaze”, !esis, Scientific 
Journal of the Bauhaus-University Weimar, 2003. Disponível em: https://e-pub.uni-weimar.de/
opus4/frontdoor/deliver/index/docId/1277/file/singh_pdfa.pdf. 
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narrativas visuais fotográficas que se situam entre o documento e a subjeti-
vidade artística. Foi assim possível, através de uma criteriosa selecção e jus-
taposição de imagens e texto, associadas a um cuidado layout e design, criar 
narrativas visuais nas quais o todo é maior do que a soma das partes, algo que 
acreditamos resultar numa leitura diferenciadora e num entendimento mais 
profundo quer da fotografia de cada um dos autores, quer da arquitectura de 
Álvaro Siza Vieira. Por outras palavras, é possível afirmar que de alguma forma, 
este livro tentou criar um novo espaço de entendimento sobre algumas obras 
deste arquitecto e a fotografia destes quatro autores. 
Por fim, importa referir que grande parte do conteúdo do capítulo teórico final 
desse livro Arte e Fotografia Documental foi desenvolvido durante o ano de 
2015 como fundamentação teórica dos projectos MFDA –ARP e Cityzines, tendo 
a parte de texto sido já publicada10, correspondendo este capítulo a uma nova 
versão editada com mais texto e integrando imagens referentes ao conteúdo 
abordado nesse importante capítulo. 

Sobre as obras de Álvaro Siza Vieira 

A selecção dos quatro edifícios para este primeiro caso de estudo, de entre a 
extensa e importante obra do Arquitecto Álvaro Siza Vieira11, teve em conta o 
significado especial de cada um destes projetos.  

10. Neto, Pedro L. R. F. 2015. Art and documentary photography Architecture, City and Territory. In 
Cityzines, 56 – 76. ISBN: 978-989-97699-9-1. Porto, Portugal: scopio Editions.

11. Álvaro Siza Vieira é o arquitecto português com mais visibilidade e prestígio internacional, dis-
tinguido com prémio Pritzker em 1992, cuja obra é uma referência da arquitetura portuguesa e 
internacional, tendo influenciado várias gerações de arquitetos, entre eles o arquitecto português 
Eduardo Souto de Moura, também ele prémio Pritzker em 2011. Um arquitecto da chamada Escola 
do Porto, formou-se na Escola Superior de Belas Artes do Porto (ESBAP) em 1955, sendo detentor 
de inúmeros prémios e galardões de prestígio nacional e internacional, como, entre muitos outros, 
a Medalha de Ouro da Fundação Alvar Aalto (1998), o Prémio Príncipe de Gales da Universidade 
de Harvard (1998), o Prémio Europeu de Arquitetura da Comissão das Comunidades Europeias/
Fundação Mies Van der Rohe (1988) e o Leão de Ouro na Bienal de Veneza (2012).

O conjunto formado pela Casa de Chá da Boa Nova, a Piscina das Marés e a 
Piscina da Quinta da Conceição correspondem a obras do início da carreira do 
arquitecto e estão localizadas em Matosinhos, Leça da Palmeira, a cidade onde 
Álvaro Siza Vieira nasceu e cresceu. Estas suas primeiras obras são ainda hoje 
referências incontornáveis para se perceber a sua arquitectura, nomeadamente 
a influência do Moderno e de arquitectos como Alvar Alto e Frank Lloyd Wright, 
a importância do lugar e a síntese genial destes factores, que a sua obra revela. 
Estes edifícios constituem também importantes referências identitárias do 
Grande Porto, sendo todos eles exemplos de uma linguagem ímpar, carateri-
zada por uma notável síntese entre as formas e materiais de cada obra e os 
contextos naturais onde se inserem. Rocha, areia e mar, no caso da Casa de Chá 
da Boa Nova e das Piscinas das Marés e o universo verde de parque público, no 
caso da Piscina da Quinta da Conceição. Estas três obras marcaram o panorama 
da arquitectura nacional e internacional pela genialidade com que o arquitecto 
integrou o contexto identitário e regional com o moderno12. A Casa de Chá da 
Boa Nova (1963) fotografada por Helder Sousa13, foi classificada como monu-
mento nacional em 2011. É uma arquitectura que se funda sobre os rochedos 
do extremo oeste da praia da Boa Nova, em Leça da Palmeira, constituindo um 
exemplo de integração magistral na paisagem e na sua topografia. Nesta obra é 
manifesta a influência de Alvar Aalto, nomeadamente dos edifícios da Câmara 
de Säynätsalo e da Maison Carrée.

12. Peter Testa, A arquitectura de Álvaro Siza = !e architecture of Álvaro Siza, Edições da Faculdade 
de Arquitectura da Universidade do Porto, 1988, p. 186.

13. Hélder Sousa, é fotógrafo desde 2008. Após terminar a licenciatura em Artes Plástica-Pintura 
pela Faculdade de Belas-Artes da Universidade do Porto, inicia-se no meio da fotografia. Em 
busca de novos conhecimentos, decide fazer o Mestrado em Comunicação Audiovisual, especiali-
dade em Cinema e Fotografia Documental pela Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo 
do Instituto Politécnico do Porto. Com diversos trabalhos publicados e exposições referimos o 
seu projecto Unfinished Projects, que se debruça sobre o desenvolvimento urbanístico do conce-
lho de Valongo, na periferia da cidade do Porto e que foi publicado no livro Topografias a Norte, 
pela scopio Editions em 2014.
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A Piscina da Quinta da Conceição, fotografada por Sérgio Rolando14, é uma arqui-
tectura inserida no interior de um parque público situado em Leça da Palmeira, 
local onde anteriormente existiram as instalações do Convento de Nossa 
Senhora da Conceição da Ordem de São Francisco (1481). Este conjunto foi alvo 
de importantes melhoramentos coordenados por Fernando Távora na década de 
60, de onde se destacam o pavilhão de ténis e a piscina, esta última da autoria de 
Álvaro Siza Vieira. Inaugurada em 1965, esta arquitectura caracteriza-se, entre 
outros aspectos, pelo traço modernista e novamente pela integração no meio, 
neste caso a topografia e vegetação do parque.
As Piscinas das Marés (1966), uma obra fotografada por Marta Ferreira15, situa-
-se na marginal de Leça da Palmeira, perto da Casa de Chá e é, à semelhança 
da Casa de Chá da Boa Nova, uma obra que nasce sobre uma formação rochosa. 
Esta arquitetura acompanha a avenida sem que quase se note a sua presença, 
desenvolvendo-se a uma cota inferior à da estrada e possui uma estrutura 
topográfica que interliga de forma magistral a marginal, a formação rochosa e 
o mar. Segundo Peter Testa16, as piscinas funcionam “como uma suave aber-
tura tridimensional que organiza a passagem da terra para o mar”. 
Por fim, a quarta obra, a Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto 
(FAUP), onde Álvaro Siza Viera foi Professor Convidado durante vários anos, 
constitui um espaço de investigação e ensino da arquitectura de referência 
internacional, sendo visitado todos os anos por inúmeros alunos e professores 
de arquitectura a nível nacional e internacional. 

14. Sérgio Rolando trabalha como fotógrafo e é docente no Ensino Superior. Estudou fotografia no 
IPF, licenciou-se em Tecnologia de Comunicação Audiovisual e concluiu o mestrado em Fotografia 
e Cinema Documental na ESMAE – IPP. Expõe regularmente e possui diverso trabalho publicado.

15. Marta Ferreira vive e trabalha no Porto. Em 2010 terminou a licenciatura em Tecnologia da 
Comunicação Audiovisual na ESMAE-IPP, onde em 2012 concluiu o Mestrado em Fotografia e 
Cinema Documental.

16. Peter Testa, A arquitectura de Álvaro Siza = !e architecture of Álvaro Siza. Edições da Faculdade 
de Arquitectura da Universidade do Porto, 1988, p. 137.

Fotografada por Sofia F. Augusto,17 a FAUP é um local emblemático e um edifício 
que constitui uma notável aula de arquitectura viva – uma arquitectura de arquitec-
turas, segundo diversos autores18. É também um exemplo significativo de desenho 
e clareza geométrica – que são marcas do movimento Moderno em Arquitectura 
e dos maiores expoentes deste movimento, como por exemplo Adolf Loos e Le 
Corbusier – e da preocupação de adequação ao uso, sem que isso se confunda com 
funcionalismo, e de racionalidade no modo como aplica os materiais.

Sobre a relação entre a Arquitectura e a Fotografia
No contexto internacional

Desde a sua invenção, a fotografia teve sempre uma forte relação com a arqui-
tectura já que o espaço e os edifícios, pela sua imobilidade, constituíram os 
objectos fotográficos que melhor atendiam aos tempos de exposição longos 
que esta prática exigia nos seus primeiros anos19. É o espaço arquitectónico e 
urbano que surge retratado nas primeiras fotografias de que há registo, quer 
por Niépce, quer por Talbot, quer por Daguerre.20 Por outro lado e desde muito 
cedo, também a arquitetura se tem servido da fotografia para a sua documen-
tação, estudo e divulgação, como comprovam os inúmeros registos e estudos 

17. Sofia F. Augusto, arquitecta com Mestrado Integrado em Arquitectura pela FAUP (2011) e 
Mestrado em Comunicação Audiovisual, especialização em Fotografia e Cinema Documental, na 
área da Fotografia Documental, pela ESMAE (2016), desenvolveu o projecto fotográfico Arquitetura 
e Fotografia – Mapeamento Fotográfico: apropriação, perceção, momento (AF – MF), sob a coor-
denação e supervisão de Pedro Leão Neto durante o seu estágio profissional na Cityscopio – 
Associação Cultural que se encontra associada ao grupo de investigação Centro de Comunicação 
e Representação Espacial (CCRE) da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto (FAUP).

18. A este respeito, entre outros, ler: Jorge Figueira, A Periferia Perfeita: Pós-Modernidade na 
Arquitectura Portuguesa, Anos 60 – Anos 80. Dissertação de Doutoramento pela Universidade de 
Coimbra, Março 2009 , p. 289 e Manuel Mendes (coord.) O Edifício da Faculdade de Arquitectura da 
Universidade do Porto: percursos do projecto. !e Building of the Faculty of Architecture at Porto 
University: course of the project. FAUP Publicações, 2003.

19. Pierre-Jean Amar, História da Fotografia. 2ª Ed, Edições 70, Lisboa, 2010, pag.51.

20. Ibid., pag.19.
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sobre arquitectura em que a fotografia está presente de forma significativa, 
desde o passado até aos tempos de hoje.21 
Neste contexto, importa mencionar uma determinada época na história do 
século XX em que a relação entre estas duas práticas e disciplinas foi espe-
cialmente significativa. Falamos do surgimento, no universo da arquitec-
tura, do estilo e filosofia do modernismo, também muitas vezes apelidado de 
Estilo Moderno22 ou Estilo Internacional. O livro de 1932, Modern Architecture. 
Romanticism and Regionalism de Henry-Russell Hitchcock e a grande exposi-
ção de arquitectura modernista nos Estados Unidos – Modern Architecture-
International Exhibition – comissariada por Henry-Russell Hitchcock e Philip 
Johnson, em 1932,23 são marcos que assinalam a emergência deste movimento. 
Esta arquitetura, com forte carácter racionalista e funcionalista, foi produ-
zida no ocidente entre os anos 30 e 50 do século XX, sendo influenciada pelos 
princípios defendidos pelas vanguardas modernistas europeias dos anos 20, 
incorporando também novas influências estéticas provenientes dos Estados 
Unidos. Todos estes aspectos podem ser constatados no livro de Hitchcock 
The International Style: Architecture since 1922 – publicado em paralelo com a 
exposição The Internacional Style, realizada no MOMA – que explora e amplia 
os princípios estéticos do estilo das vanguardas europeias.
Nessa época, a dinâmica que se estabeleceu entre a arquitetura modernista e a 
nova fotografia causou uma significativa mudança na forma como a arquitectura 

21. Robert Elwall, Building with Light: !e International History of Architectural Photography. Merrell 
Publishers, 2004.

22. A expressão Arquitetura Moderna é um conceito muito mais abrangente que incorpora também as 
vanguardas europeias dos anos 20, bem como certas correntes posteriores e outros movimentos.

23. Em 1932, Hitchcock, associado a Philip Johnson, jovem filósofo ainda não graduado em arquite-
tura, fez a curadoria da primeira exposição de arquitetura no Museu de Arte Moderna de Nova Iorque 
(MOMA), a que chamou Modern Architecture-International Exhibition. Ver Joseph Rosa, Architectural 
photography and the construction of modern architecture, 2015. Disponível em: http://www.tand-
fonline.com/doi/abs/10.1080/03087298.1998.10443865. Ver também Giovanni Fanelli, Storia 
della Fotografia di Architettura, Laterza, 2009.

e a cidade eram entendidas, percepcionadas e representadas24. Apenas para 
referir um dos aspectos mais importantes desta inter-relação, podemos afir-
mar que pela primeira vez na história a fotografia não era utilizada apenas para 
documentar a arquitectura, mas também como um instrumento conceptual e 
de comunicação capaz de influenciar as ideias e a cultura visual da pratica e 
disciplina da arquitectura bem como da sociedade como um todo25. A influência 
significativa que a fotografia exerceu na produção e representação da arqui-
tectura nesta época está bem documentada por diversos autores26. Podemos 
apontar como exemplos desta influência, o livro America de Eric Mendelson, 
cujas imagens de Manhattan comunicam um novo conceito de urbanidade, ou 
o modo como a Bauhaus, liderada por Walter Gropius, revolucionou não só a 
forma de representar como de entender a arquitectura, algo que está eviden-
ciado nos registos de exploração dos materiais e formas e modos de repre-
sentação através da imagem, provenientes dos arquivos da Bauhaus. Toda 
esta dinâmica pode ser observada na arquitectura da Gropius Dessau Bauhaus, 
ou na pedagogia e nos trabalhos de Moholy-Nagy, em que a fotografia surge 
como um instrumento de desígnio capaz de idealizar, explorar e representar o 
espaço. Neste sentido, podemos afirmar que a fotografia trouxe algo de novo à 
arquitectura criando uma nova percepção acerca desta prática e disciplina e da 
sua relação com o mundo. 
Na verdade, a capacidade que a fotografia possui para reexaminar e descobrir 
diversas dimensões do mundo rico e complexo da arquitectura é algo que ficou 
bem patente no trabalho de diversos autores dos anos 30 e 50, influenciados 
pelos princípios defendidos pelas vanguardas modernistas europeias e que 
tanto influenciaram os movimentos da Bauhaus (Walter Gropius e Moholy-Nagy) 
e De Still (Gerrit Rietveld e J.J.P. Oud). Podemos citar como exemplo, entre 

24. Andrew Higgott e Timothy Wray, “Introduction: Architectural and Photographic Constructs”, 
Camera Constructs: Photography, Architecture and the Modern City. Ashgate Publishing, Ltd, 2012, 
p. 2.

25. Ibid,p.2. 

26. Ibid. p.5. 
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outros, o trabalho pioneiro de Alexander Rodchenko, que transformava edifí-
cios anónimos em estruturas arquitectónicas espaciais surpreendentes.27 
Por vezes, o trabalho de alguns fotógrafos surpreendia os próprios arquitectos, 
ao proporcionar novas leituras e percepções do espaço das suas obras, como 
aconteceu por exemplo, com Lucien Hervé e Le Corbusier e com outros fotógra-
fos e arquitectos com grande reconhecimento ente os seus pares.28 
Este novo modo de entender e representar as vertentes da Arquitetura Moderna 
através da Fotografia e a sua utilização como instrumento de desígnio é clara-
mente perceptível na utilização que certos arquitectos fizeram da fotografia em 
termos operativos. São de referir os estudos de Mies van der Rohe, em que o 
potencial de representação da fotografia é explorado através de fotomontagens 
sobre as quais intervém o desenho29, assim como a considerável manipulação 
com que Le Corbusier intervinha sobre as imagens das suas obras e a utilização 
que delas fazia para comunicar as suas ideias30. Pode encontrar-se aqui um para-
lelo na contemporaneidade com as narrativas visuais de Rem Koolhaas que, defi-
nidas pelo próprio como “info-collages”, são composições que integram foto-
montagens e informação diversa e são utilizadas como meios de comunicação e 
propaganda para investidores e decisores, sendo mais facilmente interpretáveis 
relativamente aos desenhos técnicos. É importante referir que Koolhaas não cria 

27. “(...) in the Soviet Union in the wake of the Revolution photographers such as Rodchenko repre-
sented politically-charged subjects in radical new compositions, and above all in Germany the 
development of the ‘New Photography’ related to the larger Neue Sachlichkeit tendency in German 
culture. "e plain geometrical surfaces, light-filled interiors and stark contrasts of the pioneering 
Modernist architecture particularly lent themselves to a dynamic new photography that learnt from 
and emulated its formal language”. in Andrew Higgott, Timothy Wray, “Introduction: Architectural 
and Photographic Constructs” in Camera Constructs: Photography, Architecture and the Modern 
City. Ashgate Publishing, Ltd, 2012, p. 4.

28. 25a)Steen Eiler Rasmussen, Experiencing Architecture, MIT Press, 1959, p. 98.
Pedro Leão Neto, “O olhar Arquitetónico de Luís Ferreira Alves na obra de Eduardo Souto Moura”, 
Luís Ferreira Alves –Fotografias em Obras de Eduardo Souto Moura, Scopio Editions, 2016, p.277.

29. 26a)Daniel Naegele, “Seeing what is not there yet: Le Corbusier and the architectural space of 
photographs”, in Ruben A. Alcolea, Jorge Tarrago (Eds.) Inter Photo Arch vol.1, 2016, p.263 ~Andrew 
Higgott, Timothy Wray, “Introduction: Architectural and Photographic Constructs” in Camera 
Constructs: Photography, Architecture and the Modern City. Ashgate Publishing, Ltd, 2012, p.13. 

30. Tim Benton, Le Corbusier Secret Photographer, Lars Muller publishers, 2013. 

apenas renders hiperrealistas e auto referenciáveis, mas sim mapas visuais que 
explicam e analisam as funções e o contexto da sua arquitectura31. 
O modo inovador como diversos fotógrafos entendiam e representavam as 
vertentes da Arquitetura Moderna e a ideia de que a fotografia de arquitectura 
era simultaneamente o reflexo das ideias do arquitecto e o resultado do enten-
dimento entre este e o fotógrafo, estão evidenciados nas obras de uma grande 
diversidade de fotógrafos da Arquitectura Moderna, quer nos Estados Unidos 
quer na Europa. No outro lado do Atlântico, podemos constatar essa tendên-
cia nas fotografias das obras de Richard Neutra, realizadas por Julius Shulman 
(1936), ou nas imagens de Ezra Stoller de muitas obras da arquitectura moderna 
como, por exemplo, do Terminal da TWA de Eero Saarinen (1962), bem como 
nas obras de Berenice Abbot (1898–1991)32 e Walker Evans (1903–1975)33. 
Na Europa, podemos referir como exemplos, a fotografia dos holandeses Even 
Van Ojen34, Jan Kamman35e Piet Zwart36, bem como as fotografias de Lazlo 
Moholy-Nagy (1895–1946), ou Juan Haro Piñar (1924-Madrid, 2003), os trabalhos 
de Lucien Hervé sobre a obra de Corbusier, de Balthazar Korab (b. 1926) da obra 
de Eero Saarinen e de Kindel (Joaquín del Palacio / Madrid, 1905 – ibíd., 1989)37 ou 
Armando Salas Portugal (1916 – 1995) sobre a arquitectura de Barrágan38.

31. Jochen Becker “How can the City be Shown Concretly?” in Concrete: Photography and Architecture, 
Verlag Scheidegger and Spiess, 2017, p.390.
27a) Ver Philipp Scharer e o uso que faz da imagem fotografia digital para explorar ideias de arqui-
tectura sem as constrições do universo construtivo e tecnico (Bilbau #1, 2007) in “Modell, Simulation, 
Temporary Architecture”, Id. p. 156. 

32. Alona Pardo e Elias Redstone (Ed.) Constructing Worlds: Photography and Architecture in the 
Modern Age, Prestel, 2014, p. 43.

33. Ibid., p. 55.

34. Ver https://collectie.hetnieuweinstituut.nl/en/architectural-photography-collection.

35. Ver https://thursdaynight.hetnieuweinstituut.nl/en/activities/through-photographers-lens.

36. Ver https://collectie.hetnieuweinstituut.nl/en/architectural-photography-collection.

37. Iñaki Berguera, Photography and Modern Architecture in Spain, Coleção Debates, Scopio Editions, 2015.

38. Daniela Janser, "omas Seelig, Urs Stahel (Ed.) Concrete: Photography and Architecture, Verlag 
Scheidegger and Spiess, 2017 , p. 48-49.
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Na verdade, este tipo de fotografia em que o autor mostra possuir um enten-
dimento significativo acerca do espaço arquitectónico e consegue comunicar a 
obra através de uma abordagem com carácter documental e artístico, revela um 
grande potencial para transmitir a poética dos espaços, assim como as ideias 
que os arquitectos projetam nas suas obras. Isto, naturalmente, sem prejuízo 
das diferenças de estratégias adoptadas por esses fotógrafos, quer em termos 
plásticos, quer em termos de tomada de vista arquitectónica. Com estes auto-
res, as fotografias não são apenas signos de arquitectura, mas também regis-
tos que evocam a alma, ou o genius loci desses espaços arquitectónicos. Essa 
característica singular também pode ser observada nos trabalhos de outros 
fotógrafos de referência como, por exemplo, Luigi Ghirri sobre a obra de Aldo 
Rossi39 ou de Guido Guidi sobre a arquitectura de Carlo Scarpa40, assim como, 
no presente, nas imagens de Helène Binet sobre as obras de Peter Zumthor ou 
Zaha Hadid 41 e de Hans Danuser sobre a arquitetura de Peter Zumthor42.
Neste contexto, podemos afirmar que, se existe hoje um maior reconheci-
mento de que a fotografia de arquitectura não pode ter apenas uma natureza 
documental e ilustrativa, há também o problema da excessiva mediatização e 
consumo das imagens de arquitectura através dos media em geral e de muitas 
publicações main stream da especialidade. Relativamente a esta última ques-
tão sobre a excessiva mediatização, é necessário compreender a influência 
deste aspecto na percepção da prática e disciplina da arquitectura por parte da 
sociedade e tentar contrariar a tendência de reduzir a arquitectura ao universo 
da imagem e da sua utilização acrítica43.

39. Alona Pardo e Elias redstone (Ed.) Constructing Worlds: Photography and Architecture in the 
Modern Age, Prestel, 2014, p. 153.

40. Michael Jakob, “On the Poetics of Materials: "e Photographic Gaze into the secrets of Matter” in 
Concrete: Photography and Architecture, Verlag Scheidegger and Spiess, 2017, p. 79.

41. Hélène Binet, entrevistada por Susana Ventura, “"e Pure Sensation of Photography”, Scopio 
International Photography Magazine 1 1/3, Oct. 2010.

42. Lorenzo Rocha, “Building Architectural Images: on Photography and Modern Architecture” in 
Concrete: Photography and Architecture, Verlag Scheidegger and Spiess, 2017, p. 50. 

43. Ver Roberto Goycoolea, Photographers and Architects, Published architectures”. Photography 
and Architecture, in Scopio International Photography Magazine, 2 1/3 Dez. 2014 p. 98-105. 

Outras problemáticas são as que andam em torno dos limites da autonomia 
da prática artística do fotógrafo e da capacidade da fotografia para produzir 
um discurso crítico e enriquecedor sobre o universo da própria arquitectura.44 
Relativamente a esta questão, somos de opinião que a fotografia nunca deve 
perder a sua capacidade de se assumir como um território autónomo, crítico e 
poético, capaz de inquirir o real. Quando o objecto de estudo é o espaço arqui-
tectónico, existe uma mais-valia num registo capaz de combinar o documental 
com o artístico, permitindo construir um novo discurso sobre esses espaços, 
assim como percepcionar problemas e questões menos visíveis e, porven-
tura, desconstruir visões ou categorias mais convencionais sobre fotografia de 
arquitectura. 
Como exemplos da fotografia de arquitectura com um carácter documental e 
artístico, podemos começar por referir e relacionar algum do trabalho dos fotó-
grafos Bas Princen e Paolo Rosselli que, embora sejam autores muito diferen-
tes entre si, possuem ambos trabalhos de fotografia onde quer o documental 
como o artístico estão presentes e são capazes de trazer um novo rapport para 
o entendimento do universo e prática da fotografia e da arquitectura contem-
porânea. Na fotografia de Bas Princen vemos um modo de repensar e de des-
construir as visões tradicionais do imaginário colectivo sobre os conceitos de 
arquitectura e de cidade. A partir da entrevista conduzida por Susana Ventura45, 
podemos perceber que no trabalho de Princen, a fotografia funciona como um 
instrumento de pesquisa capaz de revelar um novo entendimento sobre a arqui-
tectura: “(...) it was interesting to me that you could add or you could contribute 
to the world of architecture without designing the buildings, but rather by des-
cribing their relation to the surrounding.” Para além disso, Princen explica que o 
fotógrafo pode construir a sua narrativa ficional através da maneira como cria a 
sua série fotográfica: “(...) There I am interested in the part where you can turn 

44. Ver Pedro Gadanho, Architecture Photography: New Territories in the MoMA Collection, in 
Scopio International Photography Magazine 2 1/3 Dez. 2014 p. 42-55 e Pedro Leão Neto, “O olhar 
Arquitetónico de Luís Ferreira Alves na obra de Eduardo Souto Moura” in Luís Ferreira Alves –
Fotografias em Obras de Eduardo Souto Moura, Scopio Editions, 2016, p. 277.

45. “Depict, depict, depicting”, Scopio International Photography Magazine 1 3/3 Dez. 2012 p. 104, 105.
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the reality into your narration (...) And the fiction only exists in-between the 
pictures, in-between the places. The fiction is made in the in-between, in-bet-
ween the photographs, because the photographs still relate somehow to the 
actual place (...).” Assim, a fotografia continua a ser um documento, um índice 
do real, sem no entanto ser sua refém e tem a capacidade de integrar o universo 
ficcional de forma a criar uma nova visão e discurso sobre esse mesmo real.
É interessante notar que Bas Princen construiu a sua obra artística a partir e 
muito próximo do mundo da arquitectura, onde obteve o seu reconhecimento, 
e não no mundo da fotografia documental / artística. Pedro Gadanho explica 
este facto pela existência de conceitos e critérios de avaliação diferentes, no 
que toca à fotografia de arquitectura e ao que pode ser entendido sobre a sua 
lógica de representação no mundo da curadoria e das colecções, consoante nos 
posicionamos no universo de arquitectura ou no da fotografia. Ora, Bas Princen, 
como refere Gadanho46, toca nos dois universos de forma excepcional: “(...) 
Bas Princen, que eu considero um fotógrafo brilhante, que se move dentro do 
mundo da arquitectura e o facto de estar tão perto do mundo da arquitectura, 
torna-o invisível para o mundo da fotografia, que é um campo que tem a sua 
própria avaliação, os seus próprios julgamentos e o seu próprio mercado”.
A fotografia de Paolo Rosselli é outro exemplo significativo de como a foto-
grafia pode propor uma “nova percepção” sobre a arquitectura e a cidade, algo 
possível quando o fotógrafo se liberta dos constrangimentos da imagem como 
documento, adoptando diversas estratégias artísticas, para se relacionar com 
o mundo e compreender a arquitectura de forma mais rica e complexa. Nas 
palavras de Rosselli:47 “a minha visão do mundo é já ela própria uma colagem, 
uma espécie de ‘conjunto’. Penso no ‘conjunto’, preparo-o e, depois, parto pela 
cidade e tento e proponho a observação do mundo desta forma”. 
Na verdade, esta “nova percepção” ocorre quando o fotógrafo interrompe ou 
suspende o seu olhar analítico e se entrega a uma percepção mais ampla e 
mais tolerante face ao que existe à sua volta: nesse momento o olhar sobre 

46. Duelo / Dueto II: Pedro Gadanho e Paolo Rosselli, folheto traduzido, p. 2, Scopio Editions 2018. 

47. Ibid.

a arquitectura torna-se também uma experiência pessoal de um lugar. Esta é 
uma das perspectivas que pode assumir a fotografia de arquitectura, aquela 
que está menos focada na construção de um edifício e mais aberta a sugestões 
e às implicações que um edifício tem no dia-a-dia de uma cidade. Paolo Rosselli 
consegue estabelecer uma relação singular entre o mundo da arquitectura e 
o da fotografia, afastando-se de abordagens mais comuns e recorrentes do 
universo das publicações, oferecendo-nos uma compreensão mais profunda 
sobre o espaço da cidade. A sua fotografia constitui um olhar pessoal sobre 
a arquitectura e a cidade, através de imagens cuja lógica de enquadramento e 
plasticidade captura, com sensibilidade e inteligência, a emoção, a experiência 
e a configuração do espaço arquitectónico. 
Podemos também referir inúmeros trabalhos de pesquisa e análise no uni-
verso da arquitectura, onde a fotografia com carácter documental e artístico 
tem um papel activo significativo48, bem como outras áreas artísticas, de que 
são exemplo os projectos desenvolvidos pelo colectivo de artistas e cientistas 
Multiplicity49, sediado em Milão. Pensando num dos fundadores do Multiplicity, 
Stefano Boeri50 e nos projectos que desenvolveu numa relação muito próxima 
com fotógrafos, podemos referir Cross Sections of a Country (1996)51, realizado 

48. A este respeito poderíamos indicar diversos autores e trabalhos presentes nas nossas conferên-
cias internacionais “Na Superfície: Fotografia e Arquitetura – Atravessando Fronteiras, Deslocando 
Limites”, bem como outras conferências do mesmo âmbito como a “inter# photography and archi-
tecture”, em que o CCRE e as Edições scopio estiveram presentes, bem como os trabalhos de foto-
grafia de muitos autores publicados na scopio. 

49. “Multiplicity is a collective of artists and scientists founded in Milan in 2000 by Stefano Boeri, 
Maddalena Bregani, Francisca Insulza, Francesco Jodice, Giovanna La Varra and John Palmensino”. 
https://i!r.com/en/persons/multiplicity.

50. Arquitecto e urbanista Italiano, baseado em Milão, é também professor e autor de diversas publi-
cações no âmbito da arquitectura. 

51. ““A research project directed by Gabriele Basilico (photographies) and Stefano Boeri (project) 
in 1996 that studies the cluttered changes of the italian landscape during the Seventies and the 
Eighties. "e elements that changed our territory aren’t just big buildings, neighborhood or new 
infrastructures: but rather a multitude of solitary and crammed buildings, as little villas, warehou-
ses, shopping malls, housing blocks, boxes, garages”. Consultado em https://www.stefanoboe-
riarchitetti.net/en/news/sezioni-del-paesaggio-italiano/.
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com Gabriel Basílico, em que se exploram as transformações da paisagem ita-
liana, aos longo das décadas de 70 e 80.
Por fim, neste contexto sobre a relação entre Arquitectura e Fotografia no palco 
internacional, é importante referir uma exposição marcante e relativamente 
recente (2014) que teve lugar na Barbican Art Gallery em Londres – Constructing 
Worlds, que nos faz uma brilhante síntese crítica sobre o universo da fotografia 
de arquitectura dos anos 30 até ao presente. A exposição que reuniu mais de 
250 trabalhos de 18 importantes fotógrafos, muitos deles referidos e / ou ana-
lisados neste livro, como Filip Dujardin, Bas Princen e Thomas Struth, só para 
citar alguns exemplos, constitiui um programa curatorial e expositivo significa-
tivo capaz de demonstrar a capacidade da prática e disciplina da fotografia para 
pensar a arquitectura para além de um olhar meramente documental, ou seja, 
integrando o documental e artístico. 
Organizadas cronologicamente e tematicamente, as fotografias da exposi-
ção são uma fascinante viagem global pela história da arquitetura nos séculos 
XX e XXI que nos leva a perceber a legitimidade e importância de fotógrafos 
cujos trabalhos estão entre o universo da Arquitectura e o da Arte como, por 
exemplo, Walker Evans, Stephen Shore, Lucien Hervé, Thomas Struth, Armin 
Linke, Bas Princen, Filip Dujardin e muitos outros. Muitos destes autores são 
analisados e / ou referenciados neste livro devido à sua importância histó-
rica e como actores de uma mudança na forma de entender a fotografia de 
arquitectura, tendo constituído uma grande influência para muitos fotógrafos 
em todo o mundo. Ver mais à frente referência ao livro Constructing Worlds: 
Photography and Architecture in the modern Age52, onde o escritor e curador 
David Campany faz uma análise crítica sobre a inclusão de uma série de fotó-
grafos que tomam a arquitectura como o seu objecto artístico, bem como sobre 
o artigo Architecture Photography: New Territories in the MoMA Collection53, 
de Pedro Gadanho, onde ele defende a legitimidade e a necessidade de incluir 

52. Alona Pardo e Elias Redstone (Ed.) Constructing Worlds: Photography and Architecture in the 
Modern Age, Prestel, 2014, p. 43.

53. Pedro Gadanho, “Architecture Photography: New Territories in the MoMA Collection”, in Scopio 
International Photography Magazine 2 1/3 Dez. 2014 p. 42-55.

na colecção do MoMA sobre Fotografia de Arquitectura autores cujos trabalhos 
estão entre o universo da Arquitectura e o da Arte.

No contexto português: últimas décadas até a actualidade

Em Portugal, de entre os fotógrafos de arquitectura que desenvolveram pro-
jectos diferenciadores sobre o espaço construído, criando uma forte relação 
de cumplicidade com os arquitectos e as suas obras, não podemos deixar de 
referir o trabalho de Luís Ferreira Alves54 (LFA), cuja fotografia oferece um olhar 
singular e um entendimento aprofundado sobre a arquitectura. Muito ligado à 
escola do Porto, LFA fotografou as obras de muitos dos seus arquitectos, entre 
os quais Álvaro Siza Vieira e Eduardo Souto de Moura (ESM). Destaca-se no seu 
percurso o trabalho referente à obra de ESM – com quem tem uma relação de 
trabalho com mais de 30 anos – pela forma como compreendeu e interpretou as 
ideias do arquiteto e deu a conhecer a magia dos seus espaços e a luz e super-
fícies da sua arquitectura. Fotógrafo de herança modernista, com uma aborda-
gem característica ao programa de arquitectura, LFA parte habitualmente do 
geral para o particular, focando primeiro o edifício no seu todo e só depois avan-
çando para um ou mais percursos que o levam aos pormenores, muitas vezes 
mínimos, aos quais muitas vezes se refere como “os meus Mondrian´s”. É tam-
bém um fotógrafo capaz de registar com magia os momentos de transformação 
que ocorrem durante o processo de construção da obra. Nas palavras de Pedro 
Bandeira:55 “Há um qualquer fascínio inerente a este momento de transição do 
qual os arquitectos não abdicam, há a exposição de algo que o tempo tornará 
invisível, mas que não se pretende esquecer. Mas mais do que documentar este 
momento há também uma oportunidade de explorar outros sentidos estéti-
cos. Lembro a este propósito as fotografias de Lewis Baltz, da sua série Park 
City (1980) ou mais recentemente o trabalho desenvolvido por Candida Höfer 

54. Pedro Leão Neto, “O olhar Arquitetónico de Luís Ferreira Alves na obra de Eduardo Souto Moura”, 
Luís Ferreira Alves –Fotografias em Obras de Eduardo Souto Moura, Scopio Editions, 2016, p.277. 

55. Pedro Bandeira, “Mundo Imperfeito”, ibid., p. 270. 
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sobre a Embaixada Holandesa em Berlim projectada por Rem Koolhaas. Neste 
último caso imagens da Embaixada ainda em obra foram editadas num livro56 
que parece querer enfatizar uma estética que é também arquitectónica e coe-
rente com o sentido de transitoriedade que Rem Koolhaas tem vindo a reclamar 
para a arquitectura.”
Diferentes aspectos permitem associar LFA à fotografia do movimento 
moderno e à capacidade de comunicar as ideias e os ideais dos arquitectos. Por 
um lado, o carácter limpo e minimalista das suas imagens, apresentando pla-
nos frontais rigorosos que demonstram a horizontalidade e verticalidade das 
arquitecturas fotografadas; por outro, as suas perspectivas oblíquas, que des-
tacam pontos de fuga significativos dos espaços construídos e que comunicam 
o forte dinamismo da arquitectura desses espaços; e, por último, a forma como 
a luz é controlada e a interligação entre sombra e luz que por vezes surge nas 
suas imagens.
Consideremos, por exemplo, a forma como LFA é capaz de comunicar, através 
do plano bidimensional da fotografia, toda a tridimensionalidade do Edifício 
Burgo, bem como a poesia da obra de Eduardo Souto Moura. Neste caso, é a 
predominância de uma perspectiva lateral esquerda que reforça a dinâmica das 
linhas de força do espaço e dos edifícios e a interligação dos ângulos e simetrias 
dos volumes. Percebemos que a fotografia é tirada a uma distância que permite 
compreender a forma como o edifício funciona e é uma referência para a cidade 
e a maneira como se enquadra na zona envolvente. Todas estas características 
geométricas e espaciais que a fotografia de LFA assegura, estão também muito 
presentes no trabalho de autores importantes que integraram o movimento de 
Fotografia da Arquitectura Moderna57 como, por exemplo, os de Ezra Stoller 
sobre a Lever House (SOM) ou o Seagram Building (Philip Johnson). 
É interessante verificar a forma como, através das suas imagens, LFA é capaz 
de muitas vezes capturar a riqueza multifacetada da cidade, um organismo 

56. François Chaslin e Candida Höfer, "e Dutch Embassy in Berlin By OMA/ Rem Koolhaas, NAi 
Publishers, 2004.

57. Ver por exemplo o Edifício Burgo (1991) em Luís Ferreira Alves, Luís Ferreira Alves – Fotografias 
em Obras de Eduardo Souto Moura, Scopio Editions, 2016, p. 100-101.

vivo, rico e multidimensional em constante transformação e construção. LFA 
fá-lo com ironia, mas também com particular atenção à tomada de vista e às 
qualidades do espaço e das formas arquitectónicas58. 
Importa também observar como LFA foi capaz de preservar a identidade e 
o olhar arquitectónico do seu trabalho anterior em filme analógico a preto e 
branco e transpô-los para o universo da cor e do digital. De facto, LFA não deixa 
que os sofisticados equipamentos de fotografia que hoje existem dominem ou 
interfiram com a sua arte. LFA sabe que o mais importante está numa intuição 
única, uma visão e percepção espacial que ele capta através de equipamentos 
topo de gama, mas que também podem ser reduzidos à sua expressão mais 
pura: uma câmara digital, três lentes e um tripé. Assim, com um ponto de vista 
uno e um conjunto de imagens bem organizado, LFA cria narrativas visuais, 
deslocando-se pelo espaço para descrever a estrutura, o material e o uso, (des)
construindo-o em detalhes e fragmentos poéticos visuais surpreendentes. 
Apesar do rigor das suas imagens, a sua abordagem do espaço arquitectural 
não é meramente técnica, revelando uma enorme sensibilidade artística capaz 
de comunicar as propriedades espontâneas e abstractas da arquitectura  de 
ESM e perceber o que é de mais importante em cada um das suas obras e reve-
lar assim a força poética que emana da boa arquitectura59, construindo sem-
pre uma fotografia que privilegia a luz existente, sempre que possível, mesmo 
quando coexistem diferentes fontes de luz60. 
Através do trabalho de LFA apercebemo-nos da forma como as relações entre 
a fotografia e a arquitectura podem criar sinergias. Através de uma sensibili-
dade e expressão próprias, LFA é capaz de criar um trabalho com uma forte 
marca autoral, sem deixar de documentar e compreender a personalidade do 

58. Ver por exemplo imagens como a que apresenta o edifício Burgo, com um corte visual a meio 
coma placa publicitária “Why not?”, ibid. p.6; ou a imagem das roupas a secar na linha da frente da 
fachada do edifício Burgo, ibid., p. 94.

59. A título de observação, importa referir o conjunto de imagens do Estádio Municipal de Braga, 
(2002/2003), ibid., p. 60-61 e 62; e a Casa do Cinema Manoel de Oliveira (2003), ibid., p. 68-70.

60. Importa observar o conjunto de imagens: Casa do Cinema Manoel de Oliveira (2003), ibid., p.102 
e Casa das Histórias Paula Rego (2009), ibid. p.145-146.
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arquitecto e da sua arquitectura, em vez de fazer sobre ela uma anotação ou 
declaração, distinguindo-se assim de outros fotógrafos, cujos trabalhos ten-
dem a homogeneizar os diferentes estilos de arquitectos.
Para além de tudo isto, somos ainda surpreendidos pela sua sublime tomada de 
vista que permite um olhar renovado sobre a arquitectura de ESM. Ao iluminar 
aspectos ainda ignorados, a sua visão é real e poética sem ser artificial, porque 
é familiar e próxima dos espaços arquitectónicos que representa, despertanto 
no público uma vontade genuína de os visitar. Assim, a fotografia de LFA cons-
titui-se como algo mais do que um documento. É também uma ferramenta cria-
tiva capaz de proporcionar narrativas alternativas do espaço arquitectónico e 
de comunicar o espírito subjacente à criação e às ideias das obras de um forma 
que as aproxima do público. 
Numa altura em que a Arquitectura é cada vez mais consumida através de ima-
gens e se arrisca a tornar-se puramente Cultura Visual, e considerando que a 
fotografia de arquitectura tende a ser demasiado descritiva e narrativa, ten-
tando por vezes proporcionar uma espécie de visão objectiva de um determi-
nado edifício – algo que no fundo, não existe – a fotografia de LFA transporta 
uma verdade e uma franqueza face à Arquitectura que se tornaram raras. O fas-
cínio e o entusiasmo que nos provoca o seu trabalho assentam na sua singu-
laridade que nos garante um estilo directo e um olhar verdadeiramente arqui-
tectónico sobre certas dimensões espaciais críticas da arquitectura, como são 
a relação entre os diferentes objectos e corpos no espaço e a forma como as 
pessoas os percepcionam. Por outras palavras, as suas imagens podem ser 
simultaneamente abstractas e puras, mas também humanizadas e verdadeiras 
face ao espaço arquitectónico, porque o seu principal objectivo não é estetici-
zar a arquitectura mas torná-la real e viva conseguindo, dessa forma, transpor-
tar uma mensagem profundamente humana. 
Na verdade, LFA é capaz de acrescentar valor à arquitectura que representa 
através das suas fotografias, sem criar um conflito entre ele e o arquitecto. 
Isto acontece porque o fotógrafo também consegue descrever as ideias e per-
cepções do arquitecto sobre a sua obra. Tudo isto faz de LFA, no universo da 
Arquitectura, um dos mais importantes e respeitados autores de Fotografia em 

Portugal e no estrangeiro, cujo trabalho de certa forma transcende os mundos 
da Arquitectura e da Fotografia, atravessando fronteiras e deslocando os limi-
tes desses dois mundos. Temos de reconhecer que nas imagens de LFA existe 
mais do que uma mera descrição espacial do território e seus edifícios. O seu 
trabalho ilumina, de uma forma muito particular e significativa, a prática e dis-
ciplina da arquitectura, capturando e fixando não só a Arquitectura, mas tam-
bém a cultura e o estilo de vida do nosso país, tal como fizeram noutros paí-
ses, outros importantes Fotógrafos de Arquitectura tais como Shulman e Ezra 
Stoller61.
Luís Ferreira Alves – que influenciou fotógrafos como João Morgado, José 
Campos, Fernando Guerra, Ivo Tavares e muitos outros – é mais do que um 
fotógrafo de encomenda, como pode ser confirmado pela sua obra e pelos inú-
meros depoimentos de diversas gerações de arquitectos e outros autores62. 
Por conseguinte, embora o seu legado não se tenha concretizado de forma 
muito visível em algo que possamos identificar como uma “escola”, é inegável 
que Luís Ferreira Alves influenciou uma geração, de que são exemplo autores 
como João Carmo Simões, Marta Ferreira e Hélder Sousa.
Sem desenvolver uma análise tão aprofundada como a que acabamos de fazer 
com Luís Ferreira Alves, é justo referir um outro autor, também ele com um 
olhar distinto sobre a arquitectura. José M. Rodrigues (JMR),63 que fotografou 
algumas das obras de Siza Vieira, diferencia-se relativamente à fotografia de 

61. Ver:Ezra Stoller, Modern Architecture: Photographs by Ezra Stoller, Harry N. Abrams, Inc. 
Publishers, 1990 e Julius Shulman: Architecture and its Photography, Taschen,1999 e Luís Ferreira 
Alves –Fotografias em Obras de Eduardo Souto Moura, Scopio Editions, 2016, p. 277.

62. Ver entre outros: Luís Ferreira Alves, Luís Ferreira Alves – Fotografias em Obras de Eduardo 
Souto Moura, Scopio Editions, 2016 e Pedro Bandeira, Fotografia de Arquitectura, Defeito e Feitio, 
2008. http://www.artecapital.net/arq_des-32-fotografia-de-arquitectura-defeito-e-feitio.

63. José Manuel Rodrigues é um dos fotógrafos portugueses mais premiados em Portugal (Prémio 
Pessoa 95) tendo vivido e trabalhado fora do nosso país durante vários anos (Países Baixos – Haia). 
Conhece Siza Vieira na Holanda, onde realiza o seu primeiro trabalho fotográfico sobre uma obra do 
arquitecto: “O Plano de Urbanização, Blocos de Habitação Social, em Haia” datado de 1983 – 1984/ 
1984 – 1988. Ver artigos de Alexandre Pomar em http://alexandrepomar.typepad.com/alexan-
dre_pomar/2013/08/jos-m-rodrigu-3.html e o site http://www.triplov.com/cyber_art/jm_rodri-
gues/index.htm. 
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arquitectura tradicional, com um trabalho fotográfico diferente de LFA, acerca 
do qual Alexandre Pomar escreve o seguinte:“(...) do experimentalismo de JMR 
resulta não a repetição de atitudes e de ensaios, mas o encontrar de formas pró-
prias e diferentes de fotografar a natureza, as coisas e as pessoas. As suas foto-
grafias “convencionais” (planas e singulares) são também experimentais.”64 
Se é verdade que JMR foi muito influenciado, entre muitos outros, por fotógra-
fos como Edward Weston, Gabriele Basilico e Lucien Hervé, é a sua significativa 
experiência de trabalho com arquitectos na Academia de Arte e Arquitectura 
em Amsterdão – 1980 – 1990 – onde preparava a componente audio-visual 
das aulas, que lhe permitiu aproximar-se e compreender de forma particular 
a arquitectura e a tomada de vista disciplinar dos arquitectos. JMR foi também 
muito influenciado pela pintura Holandesa, ou seja, a capacidade de compo-
sição e do domínio da luz, veja-se, a título de exemplo, como este fotógrafo 
transporta a luz de Vermeer para os espaços de certas obras de Siza Vieira 
como a da Igreja de Marco de Canaveses65. JMR é assim um autor que consegue 
trazer algo de novo através da sua fotografia, um olhar que nos surpreende e 
nos abre horizontes, ao fazer-nos percepcionar uma outra poética e dimensão 
espacial das arquitecturas representadas através da luz e composição das suas 
imagens. As fotografias de JMR são, na verdade, de uma inteligência e sensibi-
lidade raras, nomeadamente no que respeita a certos aspectos nucleares do 
espaço arquitectónico, das suas formas, da relação da obra construída com o 
contexto e do elemento mágico que é a luz. Ver a este respeito as suas imagens 
a preto e branco sobre diversas obras de Siza Vieira em Álvaro Siza: Candidatura 
ao Prémio UIA GOLD MEDAL 2005, editado por Ana Vaz Milheiro, João Afonso e 
Jorge Nunes 66. 

64. Ver Alexandre Pomar, José M. Rodrigues VI, 2008. http://alexandrepomar.typepad.com/
alexandre_pomar/2008/08/vi.html.

65. Madalena Lello, Sursum Corda,2007. http://saisdeprata-e-pixels.blogspot.com/2007/06/sur-
sum-corda.html .

66. Álvaro Siza: Candidatura ao Prémio UIA Gold Medal 2005, Eds. Ana Vaz Milheiro, João Afonso, 
Jorge Nunes, Entrevista: Eduardo Souto de Moura, Fotografia: José Manuel Rodrigues, Caleidoscópio, 
ISBN: 978-972-8897-09-3.

Por fim, como nota final relativamente aos fotógrafos de arquitectura portu-
gueses e, neste caso, que também documentaram as obras de Siza Vieira, não 
podemos deixar de referir o nome de Fernando Guerra (FG), que também tem 
trabalhado com arquitectos como Manuel Mateus, Manuel Graça Dias, Gonçalo 
Byrne e João Luís Carrilho da Graça, Márcio Kogan, Isay Weifeld, Arthur Casas, 
Pei Cobb Freed entre muitos outros. Antes de mais, chamamos a atenção para 
o facto de estes três fotógrafos da obra de Siza Vieira se distinguirem, tanto 
pelas diferentes épocas em que fotografaram a obra do arquitecto, como pelas 
formas de encarar a fotografia. Relativamente a estas diferenças e ao facto de 
Fernando Guerra ser porventura o fotógrafo Português com maior difusão à 
escala global – através da sua plataforma virtual “Últimas Reportagens” – e 
também aquele que suscita maior controvérsia, em certos meios académicos, 
relativamente ao reconhecimento e compreensão do seu trabalho, importa ter 
presente alguns aspectos importantes da sua prática. O trabalho de Fernando 
Guerra pode causar alguma inquietação ou cepticismo em certos meios, por 
gerar uma mediatização excessiva da arquitectura. Veja-se a título de exemplo, 
o artigo Fotografia De Arquitectura, Defeito E Feitio, de Pedro Bandeira67, que 
compara a fotografia deste autor à de Luís Ferreira Alves de forma a evidenciar 
as diferenças fundamentais das suas abordagens e as suas implicações para o 
universo da arquitectura. A necessidade que Fernando Guerra parece sentir de 
introduzir na fotografia um lado mais cénico (muitas das suas fotografias utili-
zam céus que ocupam mais espaço do que as próprias obras), bem como vultos 
e sombras de grande dramatismo, tem como consequência uma homogenei-
zação das diferenças entre arquitectos e obras. O seu estilo funciona como um 
filtro autoral que se sobrepõe à arquitectura representada, tornando por vezes 
difícil a sua percepção e uma apreciação crítica das obras fotografadas. 
Ora, se por um lado reconhecemos na sua obra os aspectos menos positivos 
que acabamos de referir, também não podemos ignorar que Fernando Guerra é, 
neste momento, o único fotógrafo português representado naquele que é um 

67. Pedro Bandeira, Fotografia de Arquitectura, Defeito e Feitio, 2008. http://www.artecapital.net/
arq_des-32-fotografia-de-arquitectura-defeito-e-feitio.
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dos mais importantes espólios de arquitectura mundial, a colecção do MoMA em 
Nova Iorque, dedicada à arquitectura. Enquanto curador responsável pela colec-
ção, Pedro Gadanho defendeu o valor significativo que a fotografia de Fernando 
Guerra acrescentava à percepção do extraordinário espaço interior do Museu 
Iberê Camargo projectado por Siza Vieira em Porto Alegre no Brasil.”68. Mais 
recentemente, o seu trabalho integrou a exposição “Fernando Guerra: Raio X 
de uma prática fotográfica”69, com curadoria de Luís Santiago Baptista patente 
na Garagem Sul do CCB. O debate de encerramento da exposição contou com a 
presença de Daniel Malhão e Carles Muro, tendo sido discutidas uma série de 
questões em torno das imagens de FG, da Arquitectura e da própria disciplina 
da Fotografia. Parece-nos assim existirem diversos mundos com perspectivas 
divergentes acerca do valor e significado da Fotografia de Fernando Guerra, ou 
pelo menos que dão maior ou menos importância a certas características da 
sua fotografia e ao reconhecimento da sua obra no universo das publicações 
tradicionais de arquitectura. Tudo isto leva-nos a acreditar na necessidade de 
continuar a debater as questões relacionadas com autoria e critérios de ava-
liação neste mundo da “fotografia de arquitectura” de forma não dogmática ou 

68. “"us, besides sketches that enabled to understand the architecture conception and besides a 
model that enabled to appreciate volumetries and external architectural forms, the images by the 
Portuguese photographer Fernando Guerra provided an added – indispensable – perception to the 
extraordinary interior space of the building. Furthermore, a new discussion was also raised. Images 
should be acquired from authors’ impressions but also in digital format so that, both in the past an in 
that specific situation, the image could be adapted to di!erent exhibition devices.” Pedro Gadanho, 
“Architecture Photography: New Territories in the MoMA Collection”, in Scopio International 
Photography Magazine 2 1/3, Dez. 2014, p. 54-55.

69. Ver “Fernando Guerra: Raio X de uma prática fotográfica”, CCB, acedido em 25 de Julho, 2018. 
https://www.ccb.pt/Default/pt/GaragemSul/Conferencias/Evento?A=10181; http://abarriga-
deumarquitecto.blogspot.com/2017/10/debate-de-encerramento-exposicao.html.

discriminatória70, ou seja, indo para além do formal e estético per si que podem 
caracterizar certas correntes artísticas e / ou certos trabalhos fotográficos 
e seus autores. No entanto, dito isto, não nos parece que o universo fotográ-
fico de Fernando Guerra pudesse estar representado, por exemplo, na expo-
sição internacional sobre “fotografia de arquitectura” que teve lugar em 2014 
na galeria de arte Barbican em Londres com curadoria de Alona Pardo e Elias 
Redstone71. Isto porque, como já foi aqui referido, o seu estilo funciona como 
um filtro autoral que se sobrepõe à arquitectura representada e não é perceptí-
vel que a sua fotografia se liberte verdadeiramente do cânon da imagética dos 

70. .Ver sobre esta questão ”Pedro Gadanho, “Architecture Photography: New Territories in the 
MoMA Collection”, in Scopio International Photography Magazine 2 1/3, Dez. 2014, p. 54-55. “"us, 
as already referred, it is important to consider aspects such as authorship, assessment criteria and 
the ambiguities and paradoxes of a practice that apparently is always sent to a poorly defined hin-
terland between separate histories, practices and fields. "ese questions are particularly important 
if we consider that institutions such as MoMA have, for a long period of time, aimed a disciplinary 
segregation of modern artistic practices. For many years, architecture photography practices that 
are nowadays considered imperative – think of Julius Shulman and Ezra Stoller in the USA, or Lucien 
Hervé, in Europe – were systematically rejected by the curatorial guidelines of the collection of the 
New York museum since the path of its authors have never been legitimised considering the photo-
graphy field or since, in contrast, there was no intention of stating a photographic gaze that was only 
determined by the nature or relevance of the object or theme.” p. 45.

71. “Co-curated by Pardo and author and curator Elias Redstone, ‘Constructing Worlds’ was born out 
of the latter’s research for his book, Shooting Space: Architecture in Contemporary Photography” 
https://www.wallpaper.com/art/constructing-worlds-a-new-exhibition-at-the-barbican-gives
-architectural-photography-the-exposure-it-deserves. 
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meios de comunicação de massa e publicações de arquitectura main stream da 
actualidade.72

Num registo mais ficcional, em que a imagem fotográfica surge de forma mais 
autónoma e em que linguagens visuais de caráter crítico introduzem novas lei-
turas e oferecem novos significados aos espaços, importa referir, entre outros, 
Paulo Catrica, Daniel Malhão, André Cepeda, José Pedro Cortes e mesmo José 
Maças de Carvalho73. Todos estes autores desenvolveram trabalhos fotográfi-
cos que possuem dimensões interpretativas e artísticas sobre a arquitectura e 
as suas formas de apropriação, embora Paulo Catrica e Daniel Malhão se des-
taquem pela maior frequência das suas incursões no universo da arquitectura.
A título de exemplo, falemos um pouco do trabalho de Paulo Catrica,74 no qual 
podemos encontrar diversas intersecções entre o mundo da fotografia e o da 
arquitectura e um interesse particular pela paisagem urbana e pelos espaços e 
lugares, especialmente aqueles espaços de cidade e arquitecturas considera-
dos banais. O seu trabalho fotográfico parece conseguir criar uma síntese ori-
ginal que explora as diversas transformações do território e que oferece uma 

72. Ver a este respeito também Gadanho, Pedro, in Redstone, Elias (ed.), Shooting Space, Phaidon, 
London, 2014. “In an accompanying essay called ’Coming of Age’, architect Pedro Gadanho suggests 
their work is a legacy of the New Topographics movement of the 1970s, when man’s relationship with 
nature was documented against industry and urban sprawl. ’"e artists’ work is beautiful even when 
they’re looking at ugliness or banality or sites of neglect or dereliction,’ he says. Shooting Space inclu-
des some of the best photographers working today, yet the architecture is the protagonist, rising 
above the so-called ’architecture porn’ we’re all accustomed to and finding a fresh, authentic voice. 
Gadanho compares the photographers with painters of the 19th century. ’Confronted with photogra-
phy, painting had to give up on its ambitions of producing a realistic portrait of reality, thus moved 
forward to new expressive realms,’ he says. ’Confronted with digital renderings… architectural photo-
graphy also seems to need to move beyond its traditional status as a mere tool in the neutral, realistic 
representation of architecture.’”; https://www.wallpaper.com/architecture/shooting-space-by-e-
lias-redstone-documents-the-rise-of-architectural-photography-as-an-artform. 

73. José Maçãs de Carvalho trabalha em fotografia desde a década de 1990 e em vídeo desde 2000, 
sendo responsável pela unidade curricular do Mestrado Integrado em Arquitectura (MIA) da FCTUC 
– Fotografia e Composição. Em 2014, publicou o livro Unpacking: a desire for the archive, pela Stolen 
Books, e em 2016 participou no livro Asprela, com fotografias sobre o campus universitário do 
Porto, editado pela Scopio Editions e Esmae/IPP. Em 2017, publicou Arquivo e Intervalo na Stolen 
Books, com colaborações de Pedro Pousada, José Bragança de Miranda, Adelaide Ginga e Ana Rito.

74. Ver também Pedro Leão Neto, “"e City is not a Palimpsest: Reading unmediated experiences”, 
Scopio International Magazine 1 2/3 Out. 2011 p. 14-37.

perspectiva crítica sobre realidades passadas e presentes ou mais recentes do 
território, quer a nível nacional quer fora de Portugal.
Tentando rever de forma crítica algum do seu trabalho, começamos por referir 
que as suas fotografias, desde muito cedo, foram capazes de traçar e expres-
sar visualmente o estrato de configuração espacial histórica de determinados 
edifícios arquitectónicos – como em Liceus (1999) – ou as diferentes camadas 
caóticas de edifícios e espaços da contemporaneidade – como em Periferias 
(1998)75, desenvolvido em áreas suburbanas de Inglaterra e Portugal. 
Nas suas séries relacionadas com espaços educacionais em Portugal (Catrica 
1999) e Inglaterra (Grosvenor et al. 2004), os espaços de recreio e as salas de 
aula parecem ser fotografados por um observador omnisciente, através de 
um olhar que consegue captar tudo e que deixa as pessoas fora da moldura.76 
Evidentemente, o fotógrafo não é um deus e estas características oniscientes 
das imagens podem ser relacionadas com o facto de Catrica ter fotografado as 
salas sempre a partir dos seus extremos: o lugar do professor e o da última fila 
de carteiras. O seu objectivo foi dotar as fotografias de uma estrutura visual 
que permitisse que a maior parte das pessoas que experienciou este tipo de 
sala de aula, numa determinada fase da sua vida, pudesse reconhecê-los. Ou 
seja, reconhecer uma tipologia que é comum às salas de aula tradicionais: uma 
configuração espacial e uma disposição do mobiliário rígidas, que indiciam 
relações de poder e a forma como estão condicionadas/restringidas as possi-
bilidades de interacção entre professor e aluno(s) e mesmo entre alunos, nas 
salas de aulas das escolas de ensino tradicional. 
Falando agora de algumas das influências que podemos detectar no traba-
lho de Catrica, é possível intuir na sua forma de olhar e fotografar o espaço de 
cidade, uma certa conexão com o trabalho de Atget, Evans e Basilico. No caso 
de Atget – pioneiro da objetividade documental – pela maneira muito direta de 

75. Periferias, Fotografias de Paulo Catrica, Textos de Ian Je!rey e Álvaro Domingues, Ed. 1998, ISBN 
972-8451-02-04.

76. “Paulo Catrica’s photographs are a strong invitation to see what we already know, but by adop-
ting a di!erent way of looking at it.” Paulo Catrica, Liceus, Assírio & Alvim, col. Livros de Fotografia, 
n.º 39, 2005, texto de António Nóvoa (Exp. Liceus de Portugal, Biblioteca Nacional, Lisboa, 1999).
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retratar a realidade e pelo seu interesse particular pelos detalhes.77 De Evans 
– responsável pelo conceito de “documental style”78 – reconhecemos o “dis-
tanciamento” relativamente ao espaço ou ao assunto fotografado79. A relação 
com Basílico – uma referência da fotografia de arquitectura, cidade e territó-
rio do pós-guerra com forte influência do moderno80 – surge na forma como 
a sua fotografia parece “dar tempo ao tempo”, numa certa forma de “encenar” 
o espaço e também no facto de raramente surgirem pessoas na arquitectura e 
espaços urbanos fotografados. 
Na verdade, o corpo de trabalho fotográfico de Catrica, porque cria sinergias 
entre o documental e o ficcional, constitui um exemplo significativo da forma 
como uma abordagem fotográfica que combina estes dois universos pode 
desempenhar um papel importante para a análise do espaço urbano e da arqui-
tectura. Isso significa que é a tensão existente entre a imagem precisa do refe-
rente (do elemento do mundo real) e o caráter alegórico e simbólico, bem como 
a história desse mesmo referente, que é o verdadeiro código genético da foto-
grafia de Catrica e que lhe dá autonomia, libertando-a do real. Por conseguinte, 
permite que a sua fotografia sirva, por exemplo, como uma Nova Topografia, 
como sugeriu Teresa Siza81, uma fotografia que também cria uma distância 
própria entre o necessário e o contingente e entre o instante e o tempo82, regis-
trando com rigor e extremo detalhe visual, esses ricos, complexos e caóticos 
subúrbios. De facto, as imagens de Catrica evocam lugares e sinais de outros 

77. “Evans’s delight was in the particular. He perceived, as Atget had done, that we sense nothing in 
isolation, that we sense this for what it is only by reference to another thing which it is not.” in Ian 
Je!rey, Photography: A Concise History, "ames and Huddson, 1981.

78. Ver Carlos Cánovas, “Proximity and Distance, Presence and Absence”, Sobre Fotografía Y 
Arquitectura, Ediciones Asimétricas, 2016, p. 25.

79. Ibid., p. 23.

80. “Gabriel Basilico, to whom Catrica may be compared (…) Catrica’s vision, on the other hand, is 
altogether more enigmatic (…)” Periferias, Fotografias de Paulo Catrica, Textos de Ian Je!rey e 
Álvaro Domingues; CPF, 1998, p. 7, ISBN 972-8451-02-04.

81. “… ensaiando pesquisas interpretativas da periferia urbana…”, ibid., p.9.

82. Ver Carlos Cánovas, “Proximity and Distance, Presence and Absence”, Sobre Fotografía Y 
Arquitectura, Ediciones Asimétricas, 2016, p. 23.

tempos, propondo uma importante compreensão espacial dos desenvolvimen-
tos contemporâneos e através dela, revisitando e reforçando a ideia de que a 
cidade não é um palimpsesto, como Nuno Portas adequadamente explica83.
Como numa obra de ficção, Catrica faz-nos sentir um genius loci alienígena, 
vindo de muitos não-espaços ou territórios caóticos de cidade, compostos 
de construções confusas, lugares abandonados e prédios anónimos, que são 
revelados contra céus cinzentos e por vezes como formas esculturais estra-
nhas. Nada disso são invenções, mas antes revelações, porque são o resultado 
das tomadas de vista do fotógrafo, das suas escolhas do momento e do traba-
lho de luz, é tudo isto que nos permite ter uma nova perspectiva e experiên-
cia desses lugares. Assim, a tridimensionalidade cristalina das imagens enco-
raja os espectadores a entrarem na moldura da fotografia e a percepcionarem 
esses lugares de uma forma mágica, oferecendo através desse processo, uma 
interessante experiência fenomenológica. É interessante notar que a maioria 
das fotografias de Catrica apresentam uma moldura passiva84, o que significa 
que a visualização da imagem começa a partir do seu interior, sem interferên-
cia da moldura, estendendo-se depois para fora dela, sugerindo um mundo 
para além dos seus limites. Este facto, somado a uma estrutura formal clara e à 
composição controlada das suas imagens, tem o efeito de nos fazer questionar 
os lugares fotografados, tentando encontrar-lhes um sentido e muitas vezes 
preenchendo mentalmente a lacuna humana que esses (não) espaços revelam. 
No entanto, não podemos deixar de recordar que estas imagens são também 

83. ““A cidade não é um palimpsesto” (pergaminho manuscrito, de que se fez desaparecer a primeira 
escrita, para nele escrever de novo – definição do Dicionário Francisco Torrinha) refere Portas, e 
continua sublinhando que a “cidade não é um quadro com camadas”, e que até os próprios loteado-
res clandestinos o sabem, pois também fizeram ruas; e as ruas e as praças, foi o que sempre ficou, 
caraterística esta que já não se verifica com os edifícios.” in António Baptista Coelho, “Notas sobre 
a palestra de Nuno Portas a propósito do tema – e do lançamento de uma coletânea do LNEC sobre 
– “humanização e vitalização dos espaços públicos””, Infohabitar, acedido em 25 de Julho, 2018. 
http://infohabitar.blogspot.com/2006/09/opinies-de-nunoportas-sobre-o-espao.html.

84. Stephen Shore, !e Nature of Photographs, Phaidon Press Inc.,2007. P.60.
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uma abstração da realidade85 e também, como bem refere Álvaro Domingues 
(Jeffrey et al. 1998) acerca deste trabalho, que “a fotografia tem o poder de 
registrar o momento dessas ausências. Se houvesse tempo, as imagens seriam 
diferentes. O pulsar desses lugares dando vida a esses e outros espaços 
seriam registrados”. Seria interessante ver Catrica revisitar esses subúrbios, 
criando outras Periferias. Talvez então capturasse o pulsar da vida e integrasse 
a cor, não apenas como um veículo vivo de expressão, mas também para comu-
nicar algo da cultura e forma de estar actuais, como podemos ver em alguns 
dos seus projectos posteriores como, por exemplo Stadia86, que nasce a partir 
de um projecto sobre o universo do futebol que fez em conjunto com António 
Júlio Duarte e Pedro Letria. Este projecto, onde a cor está presente e as pessoas 
estão representadas, não só dando escala aos espaços mas permitindo perce-
ber a função e formas de apropriação dos campos de futebol, envolve alguma 
conceptualidade. O objectivo, entre outros, era o de dar a ver aspectos singu-
lares deste universo do jogo de futebol e relacioná-los com outros contextos 
menos visíveis como os campos periféricos de Lisboa, ou da grande Lisboa e 
diversos clubes populares.
Reportando-nos agora a um trabalho mais recente, publicado na Pierrot Le Fou, 
Lacaton & Vassal: mode d’emploi, vejamos a questão levantada por Susana 
Ventura, na entrevista que fez a Catrica, para a scopio Magazine87“(...) being 
represented in your work as a growing (I think) order of this architecture photo-
graph where the subject is no longer the building with anonymous and manual 
construction (as in the Galapagos or Madeira islands) and becomes the building 
designed by architects, such as Sami or Olgiati, I would like to debate a series of 
resulting paradoxes and contradictions because inevitably your style is present 

85. “Disregarding emphasis usually brings you to, plain and simply, changing the place of 
emphasis, just as seeking in the opposite direction to which we understand as “assumed 
beauty” often concludes in finding new forms of beauty to come to terms with.” Ver Carlos 
Cánovas, “Proximity and Distance, Presence and Absence”, Sobre Fotografía Y Arquitectura, 
Ediciones Asimétricas, 2016, p. 31.

86. Ver em http://paulocatrica.pt/?p=1063. 

87. Scopio International Magazine 2 2/3, Abril 2018, p. 14-33.

in both works, which presupposes a series of constant visual values and leads 
us to ask: what changes or what bonds these two universes, enabling us, archi-
tects considering a landscape as that of the Galápagos, to find ideas that we 
consider interesting or values that we can learn?” Ou seja, Catrica transporta 
para a arquitectura de autor, a matriz visual e imagética que utiliza para a arqui-
tectura banal, e em ambos os casos, mesmo que de forma diferente, estão pre-
sentes as questões de paisagem, dos materiais e das ideias e no caso da arqui-
tectura de autor, das ideias do arquitecto. Em Lacaton & Vassal: mode d’emploi, 
Catrica explora e comunica, entre outros aspectos, a ideia de enunciabilidade 
da obra, desenvolvida no texto de José Capela, Arquitectura pela Arquitectura, 
que também faz parte do livro.
Nesta mesma entrevista, as palavras de Catrica permitem-nos perceber a pro-
fundidade e a riqueza da sua relação com a arquitectura e como no seu traba-
lho, a fotografia é acima de tudo um território crítico e autónomo que permite 
um entendimento do espaço diferenciado. Por outras palavras, a fotografia é 
um instrumento do pensamento e da imaginação e não uma ilustração da ideia 
do arquitecto e da sua obra. “Talvez pense umas fotografias a partir da paisa-
gem e dos materiais e outras a partir das ideias, que os arquitectos me passam. 
Confesso que gosto muito de ser guiado pelos arquitectos nas suas obras…
Interessa-me muito esse lado da arquitectura de autor, ainda que esteja cons-
ciente que estas casas são desenhadas para pessoas que têm muito ou algum 
dinheiro, e, nesse aspecto, há, de certa forma, uma espécie de contra ciclo com 
as minhas New Towns.... As outras paisagens, como por exemplo, as Galápagos, 
também as entendo como arquitectura e paisagem e tento pensar no que esteve 
por detrás daquele gesto, porque, mesmo nas condições mais difíceis, cons-
truir uma casa não é, apenas, pragmatismo. Mesmo quando alguém constrói 
com poucos recursos tenta desenhar e relacionar os materiais, ensaia sempre 
um gesto estético. Essa parte é muito interessante e importante para o meu 
trabalho.”
Continuando a explorar algumas das particularidades formais e conceptuais 
que caracterizam o trabalho de Catrica, observamos que as suas fotogra-
fias parecem querer comunicar o que há de mais essencial dos espaços e que 
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estes parecem habitar um tempo longo. Muitas delas não evidenciam nenhuma 
preferência particular e não excluem nada dos locais urbanos que são foto-
grafados. Estas características, que podem ser identificadas não apenas em 
Periferias (1998), mas também em outros projectos de Catrica88 como Parks & 
Open Spaces (2003), Praha 7 (2005) ou O Mundo é um Vampiro (2009), assim 
como em trabalhos mais recentes como Estacion Terrena (2010), Lapa do 
Lobo (2012) e A Fábrica e a Ilha (2015), permitem-nos, de alguma forma, esta-
belecer ligações com diversos autores do pós-moderno ou contemporâneo. 
Referindo-nos especificamente ao uso da fotografia na arte e à sua influência 
nos projectos documentais, com enfoque nas obras que se possam relacionar 
com a disciplina e a prática da arquitectura, quando entendida como um uni-
verso abrangente – como acontece nos projectos de fotografia de paisagem 
– podemos falar de autores como Gabriele Basilico89, já referido, bem como 
de outros autores e correntes da fotografia moderna e pós-moderna, como a 
seguir se explica.
Por um lado, o caráter inexpressivo e neutro que podemos detectar em muitas 
das imagens de Catrica, bem como a tomada de vista omnisciente e um certo 
distanciamento do fotógrafo relativamente ao assunto, lembram-nos a matriz 
visual do género New Topographics, expressão com origem na exposição de 
1975 na George Eastman House, Photographs of a Man-Altered Landscape e 
que reuniu trabalhos de fotógrafos como Robert Adams, Bernd e Hilla Becher, 
Lewis Baltz e Stephen Shore.
Por outro lado, o interesse de Catrica pela paisagem urbana, pela arquitectura e 
pelos lugares, especialmente aqueles espaços de cidade e arquitecturas consi-
derados banais, liga-o ao reconhecimento do valor cultural que existe em todas 

88. Ver Pedro Leão Neto, “"e City is not a Palimpsest: Reading unmediated experiences”, Scopio 
International Magazine 1 2/3 Out. 2011 p. 14-37 e http://paulocatrica.pt/?page_id=8. 

89. Ver Pedro Leão Neto, “"e City is not a Palimpsest: Reading unmediated experiences”, Scopio 
International Magazine 1 2/3 Out. 2011 p. 14-37 e Gabriele Basilico e Fillipo Magia, Gabriele Basilico: 
Cityscapes, "ames & Hudson, 1999, p. 6, 7, 369 – 378 e Gabriele Basilico, Arquitetura em Portugal: 
um roteiro fotográfico, Dafne, 2006.

as paisagens90 e novamente à corrente do New Topographics, bem como a tra-
balhos de artistas conceptuais como Homes for America (1966) de Dan Graham 
ou The Monuments of Passic (1967) de Robert Smithson, bem como a livros de 
autores relacionados com a arquitectura como The image of the city (1961) de 
Kevin Lynch e Learning from Las Vegas (1968), de Robert Venturi, Denise Scott 
Brown e Steven Izenour.
Como vimos, tudo isto aproxima Catrica de diversos autores influenciados pelo 
modelo New Topographics, quer na fotografia de paisagem quer noutros géne-
ros e mais nomes poderiam ser aqui referenciados como, por exemplo, Thomas 
Struth, pela sua tomada de vista, tempo morto e as suas cenas de ruas deser-
tas na década de 80, ou mesmo certa fotografia de John Davies: Agecroft Power 
Station, Greater Manchester (1984) e Photographing the Mersey.(1986–1988)
Por fim, o facto de Catrica ter um trabalho documental que utiliza diversas estra-
tégias artísticas para construir um discurso crítico e ético sobre determinadas 
realidades que se manifestam na paisagem urbana e na arquitectura, aproxi-
ma-o do género fotográfico que Jaques Ranciére apelidou de “imagem meta-
fórica”, imagens que são mais do que documentos e que elaboram um discurso 
crítico sobre o real91. Como refere Olívia da Silva em Topografias a Norte92 “A 
fotografia documental implica a interacção do conhecimento e afecto do inteli-
gível e do sensível. Antes de mais, no documental a imagem é estética e ética. 
Estes dois aspectos são inseparáveis para que consideremos a reflexão como 
documentarista. Ao contrário de uma visão descomprometida e ´decalcada´ da 
realidade, o documental organiza o seu discurso e constrói a sua retórica, onde 
as relações essenciais devem ser estabelecidas entre o fotógrafo e o fotogra-
fado.” Ora, o metafórico está sempre inscrito nas imagens de Catrica que são 
um texto visual crítico e poético sobre o real. 

90. Ver: Paulo Catrica, “A paisagem como um género fotográfico”, Topografias a Norte, scopio 
Editions, 2013, p. 17.

91. Jacques Rancière, !e Future of the Image. Verso, 2007.

92. Olívia da Silva, “Documentalismo fotográfico e território”, Topografias a Norte, scopio Editions, 
2013, p. 11.
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Relativamente a André Cepeda, José Pedro Cortes93 e Daniel Malhão94 pode-
mos destacar, entre outros trabalhos, os que foram realizados por estes fotó-
grafos para a exposição sobre o Processo SAAL (Serviço de Apoio Ambulatório 
Local), no Museu de Serralves, em 201495, em que os autores trabalharam sobre 
a apropriação contemporânea de alguns edifícios e bairros que tiveram origem 
no processo do SAAL. Porque combinam o universo documental e artístico e 
são expressão poética e crítica da arquitectura, as fotografias destes autores 
vêm enriquecer o entendimento e a percepção desta prática e disciplina.
Neste contexto, aproveitando uma publicação recente sobre arquitectura onde 
a fotografia de André Cepeda surge de forma significativa – livro Porosis, sobre 
as obras de Nuno Brandão Costa96 – interessa-nos desenvolver um pouco 
mais a análise sobre o trabalho deste autor. Podemos desde já afirmar que 
esta publicação desafia a tradicional monografia de arquitectura – em que as 
imagens surgem muitas vezes apenas como ilustração das ideias e obra do 
arquitecto – uma vez que as fotografias de Cepeda estabelecem um diálogo 
complexo e subjectivo com os espaços e a obra de Nuno Brandão e introduzem 
um discurso imagético próprio sobre o real, que se assume como um universo 
autónomo que “habita” na fotografia de Cepeda mais do que na arquitectura de 
Nuno Brandão.
Vale a pena assim explorar algumas ideias interessantes sobre como comu-
nicar e percepcionar a arquitectura através da fotografia, até porque André 
Cepeda é um fotógrafo que não vem do mundo da arquitectura, mas que tem 

93. VerClip foi editado a partir da entrevista original realizada durante a 4ª EDIÇÃO DA CONFERÊNCIA 
INTERNACIONAL NA SUPERFÍCIE: FOTOGRAFIA E ARQUITETURA, ATRAVESSANDO FRONTEIRAS 
E DESLOCANDO LIMITES. FAUP. Setembro de 2016 (http://www.scopionetwork.com/pt-pt/
node/1088).

94. Daniel Malhão, in “on the surface”, Eds. Pedro Leão Neto e pedro Bandeira, AMAG, 2012, pag. 68 - 
71 , ISBN 978-989-97825-1-8. 

95. Ver catálogo da exposição: O Processo Saal: Arquitetura e Participação, 1974-1976, Fundação de 
Serralves, 2014.

96. Ver sua colaboração com JA (http://arquivo2.jornalarquitectos.pt/tag/246) ou por exemplo, 
trabalho sobre obra de José Mendes Ribeiro (https://divisare.com/projects/298885-joao-men-
des-ribeiro-nelson-garrido-andre-cepeda-ademia-o$ce-building-and-industrial-warehouse).

trabalho fotográfico em que a arquitectura é objecto artístico e / ou de comuni-
cação97. Ou seja, Cepeda é um fotógrafo que se posiciona no universo da “arte 
contemporânea”98 e que utiliza a fotografia como o seu modo de expressão, 
sendo reconhecido neste domínio a nível nacional e internacional99. Interessa 
também explicar que existem muitas correntes de pensamento na fotografia 
de arte contemporânea e diversos movimentos que a influenciaram100 e que é 
por vezes difícil definir com precisão as suas fronteiras, como já fizeram notar 
diferentes autores101, entre eles Lucy Soutter102 que nos diz que “há na fotogra-
fia de arte um número de correntes/tendências emaranhadas que são difíceis 
de destrinçar e que muitas vezes se sobrepõem na obra de um único fotógrafo”. 
Em Porosis, a propósito da afirmação de Adolf Loos, que dizia que os interiores 
das suas casas não produziam qualquer efeito quando fotografados “... (isto 
é, perdiam toda a Aura) ...”, José Miguel Rodrigues sugere que “Loos não teve 
a sorte, como Nuno Brandão Costa, de ver a sua obra fotografada por André 
Cepeda, caso contrário, o comentário não seria, quanto a nós, o mesmo.” 
Reforçamos a primeira afirmação, recordando que Loos foi um arquitecto com 

97. “Porosis, !e Architecture of Nuno Brandão Costa”, Monade, 2018, p. 352.

98. “O termo ‘arte contemporânea’ pode, na verdade, estar a referir-se a qualquer tipo de arte pro-
duzida no presente e, mais especificamente, ao movimento na filosofia, na arquitectura e nas artes 
que emergiu nos finais do século XX, chamado pós-modernismo. Este movimento desafiou concei-
tos e princípios modernos – ao declarar que o projecto iluminista tinha terminado e ao abolir o tempo 
histórico –, redefinindo também o que era entendido por arte por oposição aos valores modernistas 
de meados do século XX. Desta forma, interessa explicar que utilizamos neste contexto o termo 
‘arte contemporânea’ para referir uma tendência pós-modernista, referindo-nos especificamente 
ao uso da fotografia na arte e à sua influência nos projectos documentais, com enfoque nas obras 
que se possam relacionar com a disciplina e a prática da arquitectura, quando entendida como um 
universo extensivo.” Pedro Leão Neto, “Introdução”, Topografias a Norte, Scopio Editorial Line, 2013, 
p. 3–9.

99. Delfim Sardo, Photography: A User´s Manual, Documenta, 2015, p. 78.

100. Se por ‘fotografia de arte contemporânea’ nos referimos também a projectos de fotografia con-
ceptual, então ela deve ser considerada um género e não uma metodologia.

101. “No entanto, a narrativa da fotografia e a seu estatuto de mudança seu status como uma arte 
de voltas e mais voltas”. Mark Haworth-Booth, Photography: an independent art, V&A Publications, 
2007, p.8. 

102. Lucy Soutter, “Why Art Photography”, in Source: Photography Review, issue 53 | Winter | 2007. 
http://www.source.ie/archive/issue53/is53feature_Lucy_Soutter_19_34_08_13-09-12.php.
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uma relação difícil com a fotografia, que acusou alguns arquitectos de traba-
lharem em prol de uma imagem, em vez de se concentrarem na experiência do 
espaço e que alertava para os perigos da representação e promoção da arqui-
tetura através da imagem fotográfica. Para Loos, a arquitetura existia para ser 
vivida e experienciada no próprio espaço e a sua arquitectura era idealizada e 
construída com esse intuito, porque só na sua presença, a sua percepção fazia 
sentido103. Apesar de ter pontualmente fotografado alguns dos seus espaços, 
como a Villa Müller ou a casa Steiner104, Loos não considerava a fotografia como 
uma forma rigorosa de representar o espaço arquitetónico105. 
No entanto, relativamente à segunda afirmação, sobre a aceitação por parte de 
Loos das fotografias que Cepeda pudesse ter feito da sua obra, parece-nos que 
essa possibilidade só seria verossímil se a fotografia do real “não realista” de 
Cepeda – que introduz um discurso imagético que não “representa” a arquitec-
tura como o faziam os fotógrafos e a fotografia que Loos criticava e que hoje se 
continua a praticar – não comprometesse o discurso de Loos sobre o mundo e 
a sua obra.
Para além disso, perguntamo-nos se esta suposta “invisibilidade” ou “grau zero 
da escrita” da fotografia “sem efeito” de Cepeda não é também uma estratégia 

103. Ver em Alexandra Trevisan, Maria Helena Maia e César Machado Moreira (eds.), Photography 
& Modern Architecture. Book of Proceedings, ESAP-CESAP, 2015: António Mesquita e Pedro Leão 
Neto, Portraying Modernism: Ezra Stoller’s and Julius Shulman’s di!erent approaches, p. 221–234; 
Josefina González Cubero, Shaping Vision: "e Photographic Work By Aris Konstantinidis, p. 126–140; 
María Catalina Venegas, "e Photography’s role in the construction of the modernity discourse in 
Bogotá. Analysis of the PROA Magazine Case (1946-1951), p. 332 – 346.

104. Loos pontualmente utilizou algumas fotografias em revistas ou outras publicações, mas 
essas fotografias não eram da sua autoria. Seriam encomendadas a alguns fotografos como por 
exemplo Martin Gerlach Jr.. (http://www.harvarddesignmagazine.org/issues/38/tuning-into 
-the-void-the-aurality-of-adolf-looss-architecture).

105. “But I repeat: a true building makes no impression as a picture reduced to two dimen-
sions. It is my greatest pride that the interiors I have created are completely lacking in e!ect 
when photographed; that the people who live in them do not recognize their own apartments 
from the photographs.” Adolf Loos, “Architecture” (1910), in On Architecture, p. 78., como 
citado em Ines Weizman, “Turning into the Void: "e Aurality of Adolf Loos’s Architecture”, 
Harvard Design Magazine n.38 (2014). http://www.harvarddesignmagazine.org/issues/38/
tuning-into-the-void-the-aurality-of-adolf-looss-architecture.

artística, ou seja, um filtro subjectivo como os que existiram nas correntes do 
“straight photography” ou da chamada “dead pan photography”106. Esta foto-
grafia que, segundo José Miguel Rodrigues, nos dá a ver até “as marcas do tem-
po...”107 não estará próxima da tal “invisibilidade autoral” de que nos fala Pedro 
Bandeira108 e da qual diz ser também ela, um (pre)conceito formal e estético, 
como a tão discutida “objectividade” da fotografia? 
Podemos também detectar na fotografia de Cepeda um compromisso pós-
moderno que enfatiza as qualidades abstratas e óticas dos espaços, uma visão 
próxima quer das preocupações dos modernos, que enfatizavam as qualidades 
geométricas e óticas da obra109, quer das preocupações formais de certa arte 
contemporânea, que vê a forma essencialmente como um elemento arquitetó-
nico e a paisagem como um elemento geométrico e formal.110 Para além destes 
aspectos, a estratégia artística de Cepeda também faz com que as suas imagens, 
como refere Miguel von Hafe111, criem um real não ficcionado (será isso possí-
vel?), e que por isso não pareçam procurar criar qualquer efeito ou encenação e 
como José Miguel Rodrigues refere no seu texto, tenham “(...) aquela qualidade 
única de se construir exclusivamente com os materiais que compõem o real. Não 
procuram qualquer efeito e por isso o seu efeito, não sendo procurado, é um 
espelho do real (embora não realista) da obra de Nuno Brandão Costa.”

106. Pedro Leão Neto, “"e city is not a palimpsest: Reading unmediated experiences” Scopio 
International Photography Magazine, 1 2/3, Out. 2011, p. 14-37.

107. José Miguel Rodrigues, “Simplesmente complicado”, in Porosis, !e Architecture of Nuno 
Brandão Costa, Monade, 2018, p. 352.

108. Pedro Bandeira, Fotografia de Arquitectura, Defeito e Feitio, 2008. http://www.artecapital.net/
arq_des-32-fotografia-de-arquitectura-defeito-e-feitio.

109. Lucy Soutter, “Why Art Photography”, Source: Photography Review, issue 53 | Winter | 2007. Disponível 
em: http://www.source.ie/archive/issue53/is53feature_Lucy_Soutter_19_34_08_13-09-12.php.

110. Pedro Leão Neto, “Introdução”, Topografias a Norte, scopio Editions, 2013, p. 11. 3 – 9.

111. Delfim Sardo, Photography: A User´s Manual, Documenta, 2015, p. 178.
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Importa também evocar aqui a ideia de Aura, conceito complexo e difícil de defi-
nir. Recordo a este propósito o texto de Nélio Conceição112 sobre a fotografia de 
Eugène Atget, em que se descreve como através do seu trabalho paciente e meti-
culoso, o fotógrafo foi capaz de limpar a atmosfera da fotografia da época, dan-
do-nos a conhecer a cidade de Paris esquecida. Nélio Conceição apresenta dois 
excertos do livro de Walter Benjamin “Little History of Photography”,113 em que 
é dada uma definição de “aura” e em que se explica como a fotografia de Atget, 
ao “sugar a aura da realidade”, inicia a emancipação do objecto da sua aura,114 
contrariando a fotografia romântica da época. Por esta razão, Atget é conside-
rado por muitos autores como um pré-moderno da fotografia.115 Neste contexto, 
podemos perguntar-nos se as fotografias de Cepeda não emancipam na verdade 
a arquitectura de Nuno Brandão da sua Aura, como Atget fez com Paris?
Por fim, importa notar que quando Cepeda se aproxima do universo da arqui-
tectura e toma espaços e edifícios como seus objectos fotográficos, como 
acontece em Porosis, a sua fotografia revela alguma familiaridade com a arqui-
tectura, sem no entanto possuir o que se pode chamar um verdadeiro “olhar 
arquitectónico” (architectural gaze)116. Desta forma, se é verdade que o olhar 
fotográfico de Cepeda – cuja raiz não está na arquitectura, mas em outras 

112. Nélio Conceição “Shedding the veils, making room: on some photographic motives in Walter 
Benjamin” Sophia. “Crossing Borders, Shifting Boundaries: !e Aura of the Image”, Issue 1, scopio 
Editions, Dez. 2016, p. 30 – 46.

113. “What is aura, actually? A strange weave of space and time: the unique appearance or semblance of 
distance, no matter how close it may be” in Walter Benjamin, Little History of Photography, p. 518.

114. “He was the first to disinfect the stifling atmosphere generated by conventional portrait pho-
tography in the age of decline. He cleanses this atmosphere – indeed, he dispels it altogether: he 
initiates the emancipation of object from aura, which is the most signal achievement of the latest 
school of photography. […] He looked for what was unremarked, forgotten, cast adrift. And thus such 
pictures, too, work against the exotic, romantically sonorous names of the cities; they suck the aura 
out of reality like water from a sinking ship” ibid., p. 518.

115. “Photographic modernism became a force with Stglitz, Strand and Weston, and when the 
Surrealists endorsed Atget´s ´intuitive modernism´.” Ashley la Grange, “Raguhubir Singh, River of 
Colour”, in Basic Critical !eory for Photographers, Routledge, 2015, p. 164. 

116. Pedro Gadanho, “Architecture Photography: New Territories in the MoMA Collection”, in Scopio 
International Magazine 2 1/3 Dez. 2014 p. 42-55.

áreas artísticas –117 tem o potencial de oferecer um olhar diferenciado sobre 
a obra de Nuno Brandão Costa através de uma estratégia de invisibilidade ou 
“grau zero da escrita”, criando uma fotografia capaz de um real não ficcional118 
ou de um espelho do real (embora não realista)119, é importante referir que a 
riqueza e profundidade do universo da arquitectura exige um debate e o con-
traditório com origem em outros tipos de fotografia e de estratégias artísti-
cas e autores pertencentes a diversas áreas disciplinares, nomeadamente de 
arquitectura, cujo architectural gaze permite comunicar diversas dimensões 
do espaço arquitectónico. Autores próximos do universo da arquitectura como 
Paolo Rosselli, Bas Princen e outros, também referenciados neste livro , capa-
zes de projectos fotográficos que questionem a arquitectura e a própria foto-
grafia de forma múltipla, em que a imagem surge como um território crítico, 
revelando tomadas de vista poéticas onde o real surge sem ser um decalque da 
realidade. Fotógrafos capazes de explorar a ideia de percurso arquitectónico 
(promenade architectural) e que ajudem a perceber as ideias e obras dos arqui-
tectos e simultaneamente deem a (re)conhecer aspectos significativos, quer 
sobre certas dimensões espaciais críticas da arquitectura, como são a relação 
entre os diferentes objectos e corpos no espaço, como também a forma como 
as pessoas se apropriam e vivem os espaços e a relação da arquitectura e o 
contexto onde se insere.

117. Pergunta-se se a força e magia das imagens de Cepeda não residem na tensão entre a poética 
e a indexicalidade das suas fotografias, algo que podemos ligar ao chamado “documental style” de 
Evans e que tanto influenciou as correntes modernas da “New Topography” e de muitos autores 
contemporâneos. Por outro lado, a melancolia, abandono, sensação de vazio e a nudez e minima-
lismo que muitas das imagens sobre a obra de Nuno Brandão denotam são também características 
que podemos encontrar noutros trabalhos de Cepeda, e que o liga a outras correntes artísticas e 
autores fora do universo da arquitectura como, por exemplo, Alec Soth e muitos outros que desen-
volvem um trabalho autoral através da fotografia em que o espaço e as suas múltiplas vivências são 
matéria de estudo artístico. A este propósito ver: André Cepeda, Depois, MNAC e PVK editions, 2016 
e André Cepeda, Ontem, Le Caillou Bleu, 2010.

118. Delfim Sardo, Photography: A User´s Manual, Documenta, 2015, p. 178.

119. José Miguel Rodrigues, “Simplesmente complicado”, in Porosis, !e Architecture of Nuno 
Brandão Costa, Monade, 2018, p. 352.
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Tudo isto para dizer que é através da consciência da diversidade e riqueza de 
estratégias artísticas e projectos fotográficos que são possíveis de adoptar 
para abordar o universo da arquitectura que melhor podemos compreender o 
potencial e as limitações da imagem como instrumento de expressão e com-
preensão da obra e do espaço arquitectónico. É com o objeticvo de dar resposta 
a este repto, que o projecto MFDA-ARP se propõe apresentar um conjunto alar-
gado de trabalhos de fotografia contemporânea capazes de comunicar, explo-
rar e compreender o espaço construído, bem como as suas formas de apropria-
ção, de maneira não convencional.

Sobre os projectos fotográficos dos quatro autores

Os quatro edifícios de Álvaro Siza Vieira – Faculdade de Arquitectura da 
Universidade do Porto (FAUP), Casa de Chá da Boa Nova, Piscina da Quinta da 
Conceição, Piscinas das Marés – foram fotografados por quatro jovens autores, 
conjugando diversas estratégias artísticas, de forma a criar um registo docu-
mental contemporâneo, em que cada fotógrafo revela a sua tomada de vista e 
ensaia uma metodologia enriquecedora e diferenciadora sobre os espaços e as 
formas de cada uma destas arquitecturas.
Os projectos desenvolvidos apresentam assim perspetivas diversas, em que 
cada fotógrafo elabora uma estratégia própria para o edifício e espaço que está 
a fotografar, sem ter como pretensão criar uma narrativa visual exaustiva sobre 
essa arquitectura. O objectivo foi que cada um dos fotógrafos, a partir de uma 
experiência e visão pessoal duma das obras de Siza Vieira, criasse um registo 
fotográfico com crácter documental e artístico denotando através do seu pro-
jecto possuir uma capacidade de leitura do espaço arquitectónico singular.
Cada um dos fotógrafos teve assim como referências estratégias artísticas e 
/ ou trabalhos de diversos autores que tomam a arquitectura como objecto de 
trabalho documental e artístico e que se afastam das leituras tradicionais das 
revistas que mediatizam de forma excessiva os edifícios de arquitectura através 
de uma série de imagens, muitas vezes independentes, incapazes de construir 

uma narrativa visual significativa. O desafio foi o de marcar a diferença face a 
essas outras publicações que, com muita frequência, falham na comunicação 
da importante e singular relação que a arquitectura consegue estabelecer com 
o contexto onde se insere e da poética do conjunto e da obra em si mesma, 
bem como na construção de uma narrativa capaz de comunicar um sentido de 
sequência de espaços e direcção de movimento, no sentido que Le Corbusier 
designou como promenade architecturale.
Em suma, o repto foi o de criar narrativas visuais capazes de explorar e comunicar, 
através de um ponto de vista arquitectónico e ficcional, o espaço real e as suas 
experiências. Isto significa, entre outras coisas, explorar as formas espaciais e os 
códigos arquitectónicos de maneira a revelar ideias nucleares da obra e, simulta-
neamente, oferecer um ponto de vista e entendimento distinto, crítico e artístico 
sobre a arquitectura e sobre a maneira como ela se relaciona com o contexto. 
Significa também serem ensaios fotográficos com o potencial para interessar uma 
audiência especializada assim como o público em geral, reclamando a fotografia 
como um importante meio de expressão e comunicação cultural e arquitectonica 
e uma forma de arte capaz de reforçar o sentido do lugar e a memória colectiva.
Por fim, importa referir que o trabalho fotográfico com maior investigação e 
base teórica foi o de Sofia F. Augusto, Arquitectura e Fotografia – Mapeamento 
Fotográfico: apropriação, percepção, momento (AF – MF120), que foi desenvol-
vido no âmbito do seu estágio curricular do Curso de Mestrado em Comunicação 
Audiovisual e estágio profissional na Cityscopio – Associação Cultural que se 
encontra associada ao grupo de investigação CCRE, da Faculdade de Arquitectura 
da Universidade do Porto. Os projectos de Hélder Sousa, Sérgio Orlando e Marta 
Ferreira, com uma fundamentação teórica mais concisa, focam-se muito mais 
na construção da narrativa visual em si mesma, do que no desenvolvimento de 

120. Ver Sofia F. Augusto, Perspetivas sobre a Representação F otográfica da Arquitetura e dos 
Lugares, Relatório para a obtenção do grau de Mestre em Comunicação Audiovisual Especialização 
em Fotografia e Cinema Documental Professora Orientadora Doutora Olívia da Silva, ESMAE, 
Departamento de Artes da Imagem Mestrado em Comunicação Audiovisua, 2016 (http://recipp.
ipp.pt/bitstream/10400.22/8692/1/DM_SofiaAugusto_2016.pdf); ARQUITECTURA E FOTOGRAFIA 
– MAPEAMENTO FOTOGRÁFICO: APROPRIAÇÃO, PERCEPÇÃO, MOMENTO por Sofia F. Augusto, 
Relatório de Estágio, Coordenação Pedro Leão Neto (http://www.scopionetwork.com/node/774#1).
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uma análise teórica. Todos os trabalhos foram supervisionados por Pedro Leão 
Neto e para cada um dos projectos foi incluída uma pequena memória descritiva 
dos autores.

Análise crítica sobre cada projecto fotográfico

Em seguida, apresenta-se uma análise crítica de cada um dos projectos foto-
gráficos tendo em conta o perfil do seu autor e a especificidade da obra.

Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto: fotografia de Sofia F. 
Augusto

O projecto visual Arquitectura e Fotografia – Mapeamento Fotográfico: Apro-
priação, Percepção, Momento (AF-MF), desenvolvido por Sofia F. Augusto, con-
segue realizar uma interessante síntese entre uma abordagem documental e 
um olhar artístico. Isto significa que Sofia, através da fotografia, se apropria do 
espaço da FAUP simultaneamente como objecto artístico e como objeto arqui-
tectónico, revelando possuir um significativo “architectural gaze121” e familia-
ridade com a prática e disciplina da arquitectura, bem como um conhecimento 
e vivência pessoal sobre esse espaço e edifício de Ensino da Arquitectura. Em 
seguida, identificamos e exploramos resumidamente algumas das caracterís-
ticas deste projecto de fotografia contemporânea com enfoque na arquitectura, 
de forma a compreender como as suas estratégias artísticas permitiram enri-
quecer o olhar e a percepção sobre este edifício icónico e os seus espaços.
Interessa desde já sublinhar que AF-MF é um trabalho fotográfico documen-
tal cujas estratégias artísticas ampliam a noção de arquitectura, revelando o 
espaço da FAUP – uma das mais visitadas e fotografadas obras de Siza Vieira 
– de forma mais abrangente e rica. O trabalho evidencia, entre outras coisas: 

121. Ver por exemplo Pedro Gadanho, “Architecture Photography: New Territories in the MoMA 
Collection”, in Scopio International Photography Magazine 2 1/3 Dez. 2014 p. 42-55 e Pedro Leão 
Neto (Ed.) Paolo Rosselli: A Talk On Architecture In Photography, Scopio Editions 2018

espaços menos conhecidos e visitados (pag. 82-83, 86); uma percepção espa-
cial dinâmica através de trípticos e dípticos (ver pag. 84-85); tomadas de vista 
do mesmo espaço e num mesmo momento, a partir de perspetivas diferentes 
(pag. 94, 95); e diversas formas de apropriação dos espaços, por parte de estu-
dantes e funcionários (pag. 80-81, 90-91). Todos estes aspectos ligam AF-MF 
ao trabalho de diferentes autores, que surgem como referências teóricas e 
artísticas. 
Em termos teóricos AF-MF é sustentado por autores como David Campany ou 
Pedro Gadanho, cujas posições teóricas defendem uma curadoria de Fotografia 
de Arquitectura que integra o documental e o artístico. Em Constructing Worlds: 
Photography and Architecture in the modern Age122, Campany faz uma análise 
crítica sobre a inclusão de uma série de fotógrafos que tomam a arquitectura 
como o seu objecto artístico e que estão patentes nessa importante exposição 
sobre o universo da Fotografia e Arquitectura e no livro que a documenta. Pedro 
Gadanho, no seu artigo Architecture Photography: New Territories in the MoMA 
Collection123, defende a legitimidade e a necessidade de incluir na colecção do 
MoMA sobre Fotografia de Arquitectura, autores cujos trabalhos estão entre o 
universo da Arquitectura e o da Arte, de que são exemplos Armin Linke, Bas 
Princen ou Filip Dujardin, 
Em termos de projecto artístico, o facto de as imagens de AF-MF abordarem 
a experiência e a vivência daquele espaço de ensino icónico – experiência de 
ensino e aprendizagem partilhada por muitos de nós, mesmo que com dife-
rentes edifícios e / ou espaços do Ensino no Superior – e de tocarem de certa 
maneira em aspectos sociais do trabalho e da vida dos estudantes, liga-o a 
autores como Paul Graham, que em projectos como “A Shimmer of Possibility” 
(2004-2006) e “American Night” (1998-2002), sobre a fractura social na 
America, ou mesmo “Troubled Land”(1984-1986), sobre a presença Britânica na 
Irlanda, explora a paisagem urbana como palco de dinâmicas sociais. Podemos 

122. Alona Pardo e Elias Redstone (Ed.) Constructing Worlds: Photography and Architecture in the 
Modern Age, Prestel, 2014, p. 43.

123. Pedro Gadanho, “Architecture Photography: New Territories in the MoMA Collection”, in Scopio 
International Photography Magazine 2 1/3 Dez. 2014 p. 42-55
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também estabelecer uma ligação com determinados trabalhos de Jeff Wall124 
como “Morning Cleaning” (1999) em que existe uma forte componente social, 
bem como “The Storyteller” (1986), pela encenação do espaço, imagens que 
têm a capacidade de remeter para a nossa própria experiência dos espaços e 
ambientes da cidade125.
Isto significa, entre outras coisas, que tendo como base perspectivas críticas e 
poéticas sobre o espaço, com origem em diversos autores no campo da teoria e 
da prática da fotografia, exteriores ao campo disciplinar da Arquitectura, Sofia 
cria uma narrativa visual cujas tomadas de vista assentam numa base concep-
tual, artística e social capaz de explorar diversas dinâmicas de apropriação do 
edifício FAUP e algumas das suas rotinas diárias, fazendo-nos questionar a 
nossa experiência daquele edifício e suscitando a curiosidade de quem nunca 
o visitou. 
A estratégia artística adoptada por Sofia, fazendo uso de várias câmaras foto-
gráficas sincronizadas que registando o mesmo momento a partir de diferen-
tes pontos-de-vista, liga-a ao trabalho de outros dois autores. São eles David 
Claerbout, em particular o seu projecto “Sections of a Happy Moment”126, e 
Barbara Probst,127 com as suas inúmeras séries “Exposure”. Sofia consegue 
desta forma explorar a riqueza multifacetada da percepção do espaço, levando 

124. Sheena Wagsta!, Je" Wall: Photographs 1978 – 2004, Tate Publishing, 2005.

125. Sheena Wagsta! “"e Labouring Eye” in Je" Wall: Photographs 1978 – 2004, Tate Publishing, 
2005 p. 7. 

126. Nathalie Vissers, “"e Algier´s Sections of a Happy moment´by David Claerbout”. https://demo-
craticjungle.be/2017/10/12/six-hundred-photographs-one-visual-adventure/.

127. “On January 7, 2000, Barbara Probst first deployed a photographic technique that has become 
her signature and which she is still fruitfully exploring. On that night she used a remote-control 
device to synchronize the shutters of twelve cameras, creating as many perspectives on the same 
scene. In that work, and the more than one hundred that have followed, Probst dissects the photo-
graphic moment.(…).” Marcus Bunyan, “Exhibition: “Eyes on the Street: street photography in the 
21st century’ at the Cincinnati Art Museum.” https://artblart.com/tag/jennifer-west-one-mile-
film/ Ver também: http://barbaraprobst.net/press/barbara-probst-moment-as-multiplicity/; 
http://www.kuckei-kuckei.de/artists/barbara-probst.php; http://www.bohman-knapper.com/
artists/barbara-probst?view=slider.

o leitor a tomar consciência das diferentes possibilidades de experienciar um 
mesmo espaço que coexistem num mesmo instante.
Por fim, importa referir, por um lado, o jogo exímio que Sofia consegue realizar 
explorando a luz / sombra que são muitas vezes o verdadeiro mote de algumas 
das imagens e são o resultado de um intenso trabalho de repèrage, testes e 
conhecimento do lugar. Na verdade, estamos perante um trabalho fotográfico 
notável que procura na observação da temporalidade - luz / sombra - oferecer 
um “outro olhar”, renovado, sobre os espaços da FAUP, um olhar de apreensão 
poética do ambiente, apropriação e geometria das formas construídas. Veja-se 
a título de exemplo no jogo de geometria e na escolha certa do momento de 
luz / sombra no qual geometria e textura sobressaem com maior definição, 
quer na imagem sobre o espaço de explanada no tríptico das páginas 80 e 81, 
quer na imagem dos espaços mais desconhecidos do terraço nas páginas 82 e 
83, ou mesmo na imagem da sombra da árvore projectada num plano vertical 
no espaço central de praça, na página 93. São todos exemplos fortes onde os 
padrões de luz e sombra criam geometrias mutáveis sobre as geometrias físi-
cas da obra e reflectem um olhar moderno em que a modelação da luz e sombra 
revelam dimensões poéticas importantes sobre o espaço e obra da arquite-
tura de Siza. Por outro lado, a influência significativa no seu trabalho do con-
ceito de promenade architecturale, de Corbusier, uma vez que Sofia nos conta 
uma história sobre os espaços da FAUP através de um percurso composto por 
momentos sucessivos, muito próximos de uma experiência real. O humano é a 
personagem principal numa representação em que todos os outros elementos 
o acompanham: o lugar, a envolvente, o conceito e a obra.
Resumindo, este é um projecto de fotografia contemporânea significativo que 
toma a Arquitectura como seu objecto artístico, ou seja, que possui um caracter 
documental e artístico significativo e que como tal não se integra na categori-
zação convencional das imagens de Arquitectura. Pelo contrário, este projeto 
explora e aprofunda novas formas artísticas de olhar e compreender o espaço 
construído, bem como as suas formas de apropriação.
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Casa de Chá Boa Nova: fotografia de Hélder Sousa

Situada em Leça da Palmeira, a Casa de Chá da Boa Nova (1963), fotografada por 
Hélder Sousa, é uma arquitectura que constitui um exemplo notável de integra-
ção na paisagem e na topografia daquele lugar de rocha do extremo oeste da 
praia da Boa Nova. São as características identitárias de inclusão com o con-
texto extraordinário de rocha e mar, conjuntamente com a sua singularidade de 
desenho e de forma, quer no conjunto como no pormenor, que mais interessou 
ao Helder explorar no seu projecto fotográfico.
Entre documento e subjectividade, sentimos que a narrativa visual de Hélder 
transmite uma forte experiência espacial e uma capacidade singular de auscul-
tar o diálogo existente entre a paisagem construída, a obra de Álvaro Siza Vieira 
e os elementos naturais. Percebemos que o fotógrafo não só intuiu, como se 
deixou fascinar pela forma como o edifício e a linha de horizonte e mar sur-
gem e desaparecem ao longo do percurso articulado das escadas e patamares 
exteriores e também pelo conjunto de rochas que moldam a topografia aciden-
tada, imensa e singular daquele lugar. A narrativa fotográfica de Hélder permite 
assim não só intuir o genius loci daquele local, como também perceber como 
a Casa de Chá se assume quase como uma segunda natureza que se destaca 
em termos de cor e volumetria expressiva do conjunto, sem nunca entrar em 
conflito com a paisagem, integrando-se no aglomerado rochoso e deixando 
mesmo que a rocha invada o seu interior (pág. 108-109). 
A narrativa visual de Hélder constitui também uma promenade architecturale 
que possibilita uma melhor compreensão de como a Casa de Chá se aproximou 
da natureza e com ela dialogou sem, no entanto, prescindir da sua autonomia. 
Novamente, pressentimos uma sensibilidade especial relativamente ao uni-
verso da arquitectura e da forma como esta se relaciona com o contexto onde 
se insere e Hélder revela uma tomada de vista próxima do que já apelidamos 
como “architectural gaze”128. A sua promenade é um percurso composto por 

128. Ver Rupinder Singh, “"e Architectural Sign and the Architectural Gaze”, !esis, Scientific Journal 
of the Bauhaus-University Weimar, 2003. Disponível em: https://e-pub.uni-weimar.de/opus4/
frontdoor/deliver/index/docId/1277/file/singh_pdfa.pdf. 

momentos sucessivos, muito ligados a uma experiência real, mas na verdade 
libertos de uma lógica única de representação linear porque existe em simul-
tâneo uma outra lógica sensível que é o modelo mental129 do fotógrafo. É este 
o responsável por cada instante e tomadas de vista que formam a narrativa 
visual, bem como pela construção da sequência fotográfica e layout das páginas 
da narrativa130 que permite um novo olhar sobre este lugar, a sua envolvente, a 
sua luz e as formas e espaço da sua arquitectura. Ou seja, estamos perante um 
autor que não pretende utilizar a fotografia apenas como um registo ou forma 
de documentar a arquitectura, mas interessa-lhe também explorar o documen-
tal e o ficcional131, utilizando a fotografia como um método e / ou instrumento 
de pesquisa visual e perceptivo do espaço no universo da arquitectura132.
O modelo mental do fotógrafo neste projecto foi simultaneamente contempla-
tivo, poético e crítico, permitindo ao leitor admirar e reflectir através das suas 
imagens a obra de Siza Vieira e o diálogo magistral que consegue estabelecer 
com os elementos naturais, como nos é dado a ver pelas páginas 116 e 117, ou 

129. Ver Stephen Shore, !e Nature of Photographs, Phaidon Press Inc.,2007.

130. Sobre a importância da construção de uma sequência ou narrativa visual é de considerar a foto-
grafia como uma escrita visual com uma gramática e sintaxe própria, bem como o potencial que 
uma sequeência de imagens tem para contar uma história, ou como diz Gerry Badget, como o livro 
de fotografia tem um potencial único que desafia o fotógrafo a construir um discurso visual por-
que obriga o fotógrafa a pensar na razão que sustenta a sequência de imagens escolhida ver Neto, 
Pedro L. R. F. 2015. Art and documentary photography Architecture, City and Territory. In Cityzines, 
56 – 76. ISBN: 978-989-97699-9-1. Porto, Portugal: scopio Editions; Imprint – Visual Narratives in 
books and Beyound by Gerry Badger, David Bate, Bettina Lockemann & Michael Mack (http://www.
tipitin.com/shop/imprint-visual-narratives-in-books-and-beyond-by-gerry-badger-david-ba-
te-bettina-lockemann-michael-mack).

131. Ver Garrida, L. et al., Ed.; REALIDAD Y REPRESENTACIÓN: Coleccionar Paisaje Hoy, Fundacion 
Foto Colectania, 2004. “Documentalismo e ficção. Duas coordenadas que fluem na paisagem / 
representação de muitos artistas contemporâneos. A documentação serve para aceder ao que é 
real, e os artistas utilizam-na de diferentes formas: como suporte objectivo para dar rédea solta 
às suas obsessões poéticas, e como distanciamento que ampara uma absoluta adscrição ao rea-
lismo.” Pag. 124.

132. Ver Luigi Ghirri, "e Complete Essays 1973 – 1991, Mack, 2016, ISBN 9781910164143 “Descriptive 
and illustrative intentions aside, photography o!ers a method with wich to look at and depict places, 
objects and faces of our time – not to catalogue or define them, but rather to discover and construct 
images that also o!er new potential for perception.” Pag. 89.
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mesmo com a envolvente construída através do spread das páginas 110 e 111. 
Imagens que denotam uma grande perspicácia e sensibilidade visual pela forma 
como comunicam e intuem as ideias nucleares da obra de Siza Vieira, deixando 
perceber a forte relação da Casa de Chá da Boa Nova em situações diversas de 
topografia daquele território. Ou seja, Hélder percebe que a obra de Siza Vieira 
foi concebida para contemplar e compreender a natureza e o lugar e por isso 
oferece-nos a imagem admirável, algo contra-picada, que ocupa o spread das 
páginas 110-111 relacionando magistralmente toda a área do plano acidentada 
das nuvens do céu com o das rochas, revelando também a integração livre e 
natural da Capela nessa paisagem, bem como da Casa de Chá, cuja inclinação da 
cobertura acompanha e mergulha no declive do conjunto de rochas. Podemos 
referir também a sua tomada de vista nivelada pelo horizonte de céu das pági-
nas 112-113, que deixa ver em 2º plano o topo do edifício composto por vários 
planos que se desdobram e “espreitam” pelas rochas, relacionando-se com 
estas pelo seu recorte acidentado, existindo um forte diálogo / reenquadra-
mento à sua direita com a capela e à esquerda pela linha de horizonte de mar 
e o conjunto de rochas. Percebemos também através da passagem do 1.º plano 
e 2.º plano da imagem como o edifício interliga diferentes cotas do terreno e 
dá acesso à Casa de Chá da Boa Nova através de um percurso sinuoso articu-
lado pelas escadas e patamares que é anunciado no terreno pelo seu desenho, 
superfícies brancas e planos verticais dos muros.
Uma outra questão ou aspeto da narrativa visual de Hélder é o facto de não 
existirem pessoas e o leitor poderá num primeiro momento inquirir sobre onde 
podemos ver a apropriação daqueles espaços e da sua arquitectura? Onde está 
a vida daqueles espaços? No entanto, paradoxalmente, a presença humana 
está lá, ou seja, como acontece com o trabalho de certos autores como, por 
exemplo, Gabriel Basílico133, que também não fotografava pessoas, nós senti-
mos a partir das suas imagens que elas de alguma forma estão lá. É como se 

133. Ver Pedro Leão Neto, “"e City is not a Palimpsest: Reading unmediated experiences”, Scopio 
International Magazine 1 2/3 Out. 2011 p. 14-37 e Gabriele Basilico e Fillipo Magia, Gabriele Basilico: 
Cityscapes, "ames & Hudson, 1999, p. 6, 7, 369 – 378 e Gabriele Basilico, Arquitetura em Portugal: 
um roteiro fotográfico, Dafne, 2006.

a ausência da representação humana se tornasse um dos maiores indicadores 
da sua presença, como foi argumentado por certos filósofos e autores como 
Barthes e Derrida134.
Podemos também detectar um outro processo criativo significativo no traba-
lho do Hélder quando, por exemplo, a partir de um mesmo local, ele decide por 
tomadas de vista com enquadramentos distintos e simultaneamente utiliza o 
tríptico como estratégia artística que dá uma dinâmica de movimento, ao con-
junto das imagens, algo desestabilizadora. Ou seja, o layout do tríptico é utili-
zado para transmitir e dar importância a um conjunto de aspectos perceptivos 
considerados significativos. Por exemplo, o facto de o edifício surgir e desa-
parecer, sem nunca se deixar ver e percepcionar na sua totalidade ao longo do 
percurso das escadas e patamares que nos levam à sua entrada é explorado no 
tríptico das páginas 104 e 105. Outro exemplo é quando, nas páginas 116 e 117, 
o tríptico desconstrói um percurso acidentado pelas rochas, do lado de betão e 
madeira do restaurante virado a Oeste, frente ao mar, segmentando-o em três 
imagens que nos mostram em três momentos chave desse percurso a ancora-
gem do restaurante na massa rochasa, a cor e textura do betão que o unem a 
esse elemento natural e a forte relação da sua geometria e linhas de força com 
a paisagem. 
Há certas imagens, como o tríptico das páginas 120 e 121 que nos transmitem 
momentos muito singulares desse percurso de escadas e patamares que nos 
levam à entrada da obra de Siza Viera. Num primeiro momento, há uma imagem 
minimal que nos mostra o padrão do conjunto de linhas e superfícies de esca-
das, de mar e de céu, bem como dos seus muros brancos. O fotógrafo explora 

134. Ver Roland Barthes, Camera Lucida: Reflections on Photography, trans. Richard Howard (New 
York: Farrar, Straus and Giroux, Inc., 1981), 5-6; 87. (https://monoskop.org/images/c/c5/Barthes_
Roland_Camera_Lucida_Reflections_on_Photography.pdf) “Every photograph is a certificate of 
presence.” e Jacques Derrida, “Signature, Event, Context” in Glyph 1, trans. Samuel Weber and Je!rey 
Mehlman (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1977), 180. (http://lab404.com/misc/ltdinc.
pdf) “To be what it is, all writing must, therefore be capable of functioning in the radical absence of 
every empirically determined receiver in general. And this absence is not a continuous modification 
of presence, it is a rupture in presence, the ‘death’ or the possibility of the ‘death’ of the receiver ins-
cribed in the structure of the mark.... What holds for the receiver holds also, for the same reasons, 
for the sender or producer.”
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assim o potencial da fotografia “parar o tempo”, fazer do instante algo infinito 
e “recortar o espaço” permitindo dessa forma uma análise muito mais demo-
rada e completa de uma determinada tomada de vista e do espaço nele repre-
sentado. Logo a seguir, num jogo de diferentes focagens e ângulos de visão, o 
nosso olhar é surpreendido por uma imagem ampliada de céu e linha de hori-
zonte de mar que dá enfase a um momento extraordinário de experiência espa-
cial em que a nossa vista quase que confunde a linha do horizonte de mar com 
a linha do primeiro patamar das escadas, algo que é magistral, porque nesse 
momento mágico a Arquitectura se funde com a Natureza. Por fim, a imagem 
da direita no tríptico corresponde ao momento em que nos apercebemos de um 
conjunto mais abrangente de elementos formado pelas escadas, patamares, 
arquitectura, rochas e mar e a tomada de vista da imagem capta o diálogo vivo 
que existe entre eles. O tríptico consegue assim uma narrativa visual que é uma 
síntese de momentos de forte fenomenologia espacial e identitários da ligação 
entre a Arquitectura e a Natureza consubstanciados nesta obra. 
Acreditamos que a fotografia de Hélder é assim um segundo olhar, uma media-
ção, (re)interpretando e (re)descobrindo os espaços e arquitectura de Siza 
Vieira naquele lugar mágico e identitário de Leça da Palmeira. Uma fotografia 
que não se limita apenas a decifrar, ou a descrever ou a transformar uma dada 
realidade, mas faz tudo isso simultaneamente, como nos diz Luiggi Guiiri ao 
falar da sua fotografia na entrevista com Emanuela Teatini.135 

Piscina da Quinta da Conceição: fotografia de Sérgio Rolando

Fotografada por Sérgio Rolando, a Piscina da Quinta da Conceição é uma obra 
que está inserida num importante parque público localizado na freguesia de 
Leça da Palmeira, tendo sido inaugurada em 1965. 

135. Ver “A song of the Earth”, interview with Emanuela Teatini in Luigi Ghirri Paesaggio italiano / 
Italian Landscape Documents 11 (1989); Luigi Ghirri: "e Complete Essays 1973 – 1991, MACK, 2016, 
ISBN 9781910164143; Luigi Ghirri: "e Landscape of Architecture, (http://www.triennale.org/en/
mostra/luigi-ghirri-il-paesaggio-dellarchitettura).

Esta obra tem origem no seguimento do plano geral da Quinta da Conceição 
em 1957 que, entre outros programas, previa a construção de uma piscina a ser 
localizada num dos pontos mais altos do terreno onde já existia um tanque de 
rega. O Arq. Fernando Távora, responsável principal por este plano geral, con-
vida o seu aluno Álvaro Siza Vieira para participar no ante-projecto da piscina e é 
notável como desde cedo Siza Vieira explora um caminho projectual autónomo. 
Ou seja, Siza Vieira consegue com a Piscina da Quinta da Conceição, bem como 
com as obras a jusante – Casa de Chá da Boa Nova – e a montante – Piscinas 
das Marés – dar início a um estilo próprio, uma síntese única entre o moderno 
e o vernacular português, sendo o seu legado um dos mais importantes para a 
renovação da arquitectura portuguesa no século XX. 
Para o projecto fotográfico desta obra Sérgio Rolando optou por desenvolver 
uma narrativa visual de acentuado caracter pessoal. Estamos perante um pro-
jecto fotográfico com uma forte componente documental e artística, atento 
ao génius locci daquele território e aos seus espaços de topografia com fortes 
declives e uma vegetação extraordinária, bem como à relação que a obra esta-
belece com a paisagem natural do parque.
Sérgio consegue integrar, na poética e lógica conceptual do seu projecto foto-
gráfico, questões importantes da sua relação pessoal com o lugar e criar uma 
narrativa visual a partir dessa visão singular onde o seu fascínio pela natureza, 
luz e o espaço de parque está bem patente. É uma promenade architecturale 
invulgar que explora e acompanha o edifício pelo exterior em diferentes situa-
ções de vegetação e topografia do terreno e que, apesar de não integrar ima-
gens do espaço interior ou das suas piscinas propriamente ditas, consegue 
criar uma narrativa visual que (re)descobre e revela novas poéticas espaciais, 
com uma grande profundidade, sensibilidade e compreensão relativamente à 
arquitectura desta piscina e da sua relação com a envolvente natural do parque.
O projecto fotográfico de Sérgio leva-nos assim por um interessante per-
curso composto por um encadeamento poético de imagens onde a obra de Siza 
Vieira está presente e estabelece diferentes diálogos com a envolvente natu-
ral, fazendo com que os longos muros caiados surjam na narrativa visual como 
constituintes “orgânicos” que simbolizam uma segunda natureza do parque. Os 
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muros são elementos arquitectónicos que possuem uma natureza abstracta 
e poética e reforçam o silêncio mágico, a lentidão e a concentração daqueles 
espaços onde o tempo parece que se imobiliza. A fotografia de Sérgio onde o 
tempo e a luz são elementos nucleares através dos quais ele consegue repre-
sentar de forma diferenciada o carácter dos diferentes espaços, recorda-nos 
Luigi Ghirri que em conversa com Arturo Carlo Quintavalle136 comentava ser um 
dos problemas da representação do espaço na fotografia o facto de se atentar 
muitas vezes apenas à questão formal esquecendo como o espaço está inti-
mamente ligado à luz e à percepção do tempo. Sérgio não esqueceu o ensina-
mento deste grande mestre da fotografia Italiana que influenciou, dentro e fora 
de Itália, diversas gerações de fotógrafos. 
Há algo de encantador e diáfano na imagem de conjunto que abre a narrativa 
visual e que capta de uma forma sagaz o que de mais significativo existe na 
relação do edifício com o contexto ao nível da sua implantação. É revelado, por 
um lado, como a obra da piscina acompanha o terreno do parque através de 
patamares e assim controla o declive da estrutura topográfica a diversas cotas. 
Por outro lado, num segundo olhar, vemos como as formas geométricas do 
edifício vão-se-lhe adaptando, dialogando e estabelecendo relações variadas 
com a envolvente natural do Parque. 
Sérgio vai revelando ao longo da sua narrativa visual um olhar particular que 
não só é próximo do que já apelidamos anteriormente como architectural gaze, 
mas também é íntimo do olhar de longo alcance que é descrito por Byung-Chul 

136. “Il problema della rappresentazione dello spazio è sempre stato all’interno della fotografia un 
problema esclusivamente formale, mentre a mio parere è anche un problema che si lega al con-
cetto di tempo. Fotografare una piazza all’imbrunire è diverso che fotografarla con la luce giusta 
per mettere in evidenza la struttura architettonica della piazza stessa. Adoperare la luce per can-
cellare alcune cose oppure operare all’incontrario, adoperare la nebbia non solo come una sug-
gestione “coloristica”, sentimentale, ma come elemento che disegna il paesaggio” em Viaggio 
dentro le parole, conversazione con Arturo Carlo Quintavalle (http://www.cieloterradesign.com/
luigi-ghirri-mostra-triennale).

Han, citando Adorno, no seu livro “Aroma do Tempo”137. No caso do Sérgio o 
olhar de longo alcance é uma contemplação arquitectónica, ou seja, um impulso 
sensível, onde existe uma significativa reflexão espacial, na direcção de um 
espaço verde e de uma obra de arquitectura excepcional.
Este início de projecto ajuda assim a contextualizar e situar a obra no parque, 
e leva-nos a intuir a forte individualidade e privacidade interior desta arqui-
tectura, bem como esta consegue, por um lado, distinguir-se da quinta através 
da(s) sua(s) volumetria(s) e muros brancos e, por outro lado, com ela criar um 
génius locci singular em resultado de momento únicos de simbiose ou comple-
mentaridade com os elementos naturais do parque e o seu silêncio. 
A narrativa visual de Sérgio continua a surpreendendo-nos através de uma série 
de dípticos, trípticos e imagens singulares que “imobilizam” o tempo, aproxi-
mando-se do silêncio e do carácter sagrado daquele território, bem como da 
natureza que parece estar sempre muito presente e ser levada por Siza Vieira 
a estabelecer diversos tipos de diálogo com a arquitectura. A sua fotografia 
também denota a influência de Guido Guidi138, outro grande fotógrafo Italiano, 
não só pela atitude reflexiva do Sérgio sobre a fotografia e o espaço, mas 
também, neste caso particular, pelo fascínio do tempo suspenso e da luz nas 
suas imagens: ver, por exemplo, a imagem da página 129 que é também capa 
do livro. O fotógrafo consegue através deste jogo sábio e sensível que realiza 
com a luz, com o tempo, com os espaços naturais e com a obra comunicar de 

137. “O olhar de longo alcance (...) é sempre aquele em que o impulso na direção do objeto se encontra 
detido e submetido à reflexão. A contemplação isenta de violência, da qual procede o gozo da ver-
dade, está submetida à condição de aquele que contempla não se assimilar ao objecto” T.W.Adorno, 
Minima Moralia. Reflexione naus dem beschadigten Leben, Gesam-melte Schríften, op. cit., vol. 4, 
p.98. in Byung-Chul Han, O Aroma do Tempo – Um Ensaio Filosófico sobre a Arte da Demora, Relógio 
D´Água, 2016 ISBN 978-989-641-587-7, p. 96.

138. “He does not seek to control a space; he does not impose himself on what he photographs. He takes 
part in it, identifies with it.” in http://www.henricartierbresson.org/en/publications/guido-guidi-
veramente; ver também, Guido Guidi – Veramente, 2014, Londres: Mack, ISBN 978-8-190794-660-8; 
Interessa também referir como as imagens da série de Guido Guidi sobre o mausoléu Tomba Brion, 
da autoria de Carlo Scarpa (1906-1978) mostram bem a sua mestria e a sensibilidade para captar a 
atmosfera do espaço. É a sua compreensão e capacidade para captar a luz como um registo temporal 
sobre o espaço, neste caso da obra de Scarpa, que dá às suas fotografias uma profundidade percep-
tiva única sobre o espaço e sua identidade.
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maneira diferenciada a forte identidade dos diversos lugares criados por Siza 
Vieira. Tomemos como exemplo as imagens das páginas 122, 123 e 139 e o díp-
tico das páginas 124 - 125, dirigindo a nossa atenção para a forma como a luz 
está presente de forma mágica e em conjunto com a vegetação e a arquitectura 
dos muros (re)cria um espaço de tranquilidade e silêncio longe do ruído que 
caracteriza muito do nosso mundo urbano de hoje. Diga-se, de passagem, que 
este silêncio do parque é uma das características mais importantes deste tipo 
de equipamentos nas cidades de hoje: só assim conseguem constituir um refú-
gio que é o contraponto relativamente ao mundo das máquinas e do ruído que 
caracteriza muito do espaço urbano contemporâneo. Estes espaços verdes, de 
recolhimento e lazer, são cada vez mais importantes para a melhoria da quali-
dade de vida, promovendo estilos de vida saudáveis e com impactes positivos 
na saúde física e mental das pessoas139.
Os dípticos e imagens das páginas 126, 127, 130 e 131 são assim imagens que 
(re)cortam e captam o tempo e a luz dos espaços de forma extraordinária, 
dando-nos a conhecer o encanto desses lugares através de uma superfície 
bidimensional ímpar a que chamamos fotografia. É o “modelo mental”, como 
explica Stephen Shore140, que faz Sérgio tomar as decisões ao nível da repre-
sentação (tomada de vista, luz, foco, etc.) que ele acredita serem as mais ade-
quadas para que as características formais das suas imagens expressem o que 
ele pensa e sente sobre estes espaços de arquitectura e a natureza envolvente, 
sendo esta interacção criativa entre mente, realidade e as decisões operativas 

139. Cabral, F. Caldeira, Telles, G. Ribeiro, 2005. A Árvore em Portugal. Assírio & Alvim, Lisboa.

140. Shore, S 2007, !e Nature of Photographs, Phaidon Press, New York.; Shore writes about per-
ception using three levels: "e Physical level, "e Depictive Level and "e Mental Level “You see a 
mental image – a mental construction – when you read this page, or look at a photograph, or see 
anything else in the world. Your focus even shifts when reading this picture by Paul Caponigro. But 
your eyes don’t actually refocus (since you are only looking at a Klat page). It is your mind that chan-
ges focus within your mental image of the picture, with all the attendant sensations of refocusing 
your eyes. It is your mental focus that is shifting. 
...Pictures exist on a mental level that may be coincident with the depictive level – what the picture 
is showing – but not mirror it. !e mental level elaborates, reKines, and embellishes our perceptions 
of the depictive level. !e mental level of a photograph provides a framework for the mental image 
we construct of (and for) the picture.” (page 97).

que fazem da fotografia um meio e processo artístico surpreendente. Neste 
caso, a imagem da página 129 e os seus dípticos das páginas 126 -127, 130-131 
e 7,8 são imagens que não só revelam que o fotógrafo esteve suficientemente 
próximo dos espaços de arquitectura para comunicar as suas formas, superfí-
cies e materiais com algum detalhe, como também que a natureza e a luz estão 
presentes de forma significativa, estabelecendo um diálogo profundo e íntimo 
com a arquitectura de Siza Vieira. Por exemplo, as superfícies alvas do degrau, 
patamar e muro em último plano da página 129 são banhadas por uma luz espe-
cial que desvanece os diferentes planos e ângulos destas superfícies sem, con-
tudo, os uniformizar, mostrando assim a leveza e profundidade daquele espaço 
e o diálogo rico que se estabelece com a luz. Já os dípticos das páginas 130-
131 exploram questões diferentes realçando como Siza Vieira consegue criar 
um diálogo forte entre Natureza e Arquitectura não abdicando da autonomia e 
abstração desta última. Por exemplo, a imagem da página 130 é uma tomada de 
vista que propositadamente deixa que uma parte do muro surja no seu canto 
inferior esquerdo, tornando a moldura da fotografia mais activa141 fazendo com 
que a arquitectura de Siza Vieira surja no interior daquele recorte com os ele-
mentos de vegetação e céu. A tomada de vista não apresenta muita profun-
didade, talvez porque o primeiro plano do muro apareça muito próximo do 2º 
plano da vegetação e o 3º plano do céu chegue suavizado e sem nuvens, mas a 
imensa área verde da imagem parece viva e exuberante. É essa área da imagem 
que faz com que o nosso olhar não descanse e que percorra em diversos sen-
tidos a riqueza multifacetada de formas dessa vegetação, existindo uma rela-
ção de complementaridade, uma equipendência entre esse espaço onde o olhar 
não descansa142 e outros espaços de abstracção e repouso constituído pelas 
áreas do muro branco e do céu. A imagem da página 131 cria ela própria através 
do muro branco um díptico no seu interior e dá a ver elementos de vegetação 

141. Ver a este propósito !e Depictive level: Active Frame em Shore, S. 2007, !e Nature of 
Photographs, Phaidon Press, New York.

142. Ver a este propósito !e Mental level, deep depictive space, shallow depictive space and eyes 
changing focus level em Shore, S. 2007, !e Nature of Photographs, Phaidon Press, New York.
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quer pelo lado exterior como interior desse muro, gerando assim um relaciona-
mento de maior complexidade com a imagem da página 130. 
É também interessante referir que muitas das imagens de Sérgio como, por 
exemplo, a tomada de vista dos espaços verdes e de jardim do parque no spread 
das páginas 122, 123 ou do spread das páginas 132, 133, ou a última imagem da 
narrativa, nos remetem para o que dizia Luigi Ghirri em “No old thing under the 
sun”143: o fotografo que é capaz de olhar uma paisagem como se fosse a sua 
primeira e última vez origina uma imagem que transmite uma sensação única 
de pertença, seja qual for a paisagem do mundo.
Acreditamos que Sérgio utiliza a fotografia, como diria Susan Sontag144, como 
uma fonte de conhecimento que nos ajuda a (re)descobrir a realidade e a recriar 
o lugar daquele território da Piscina da Quinta da Conceição. É uma tomada de 
vista que procura reflectir simultaneamente sobre a experiência do lugar e a 
própria arquitectura, bem como questionar e compreender a realidade daquele 
território de uma forma poderosa e singular. É isso que acontece, por exemplo, 
com o tríptico das páginas 135, 136 e 137, onde a passagem do tempo parece 
estar condensada nestas quatro imagens que captam diferentes exposições da 
luz do sol na superfície de uma escultura de metal que parece um relógio de sol. 
Finalizamos, dizendo que apesar de Sérgio não ser arquitecto, o seu olhar deriva 
de um processo de apreensão do real muito espacial, capaz de nos revelar não 
só a lógica arquitectónica e a beleza exterior daquele lugar, como também a 
sua qualidade poética e genius loci. 

143. “"is seeing the landscape as if it were the first and last time, produces a feeling of belonging 
to every landscape in the world. (...)” em “No old things under the sun” em “Italian Lanscape” Luigi 
Ghirri, "e Complete Essays 1973 – 1991, Mack, 2016, ISBN 9781910164143.

144. Sontag, Susan, 1977, ON PHOTOGRAPHY, Penguin Books, London; Susan Sontag explains in !e 
Image-World (pag 153 – 180) that photography is more about the acquisition of knowledge than the 
actual experience it portrays. 

Piscinas das Marés: fotografia de Marta Ferreira

Através de uma promenade architecturale145 complexa, Marta Ferreira revela-
nos a genialidade dos espaços e materiais das Piscinas das Marés (1966) e 
o diálogo rico e poético que esta obra estabelece com a envolvente de mar e 
rocha onde está integrada.
Como Marta explica no seu pequeno texto (pag. 140) as piscinas foram *foto-
grafadas numa altura em que os seus espaços “... se encontram em transição 
entre o “natural” e o “artificial” ... “ou seja, entre o fim e o início do período de 
utilização balnear, que começa em meados de junho e acaba em setembro. Ao 
olhar para o seu projecto fotográfico e para as sequências de tomadas de vista 
selecionadas, percebemos que embora existam imagens mais pontuais que nos 
permitem percepcionar a apropriação daqueles espaços pelos seus utilizado-
res durante a época balnear, a atenção da autora foi sobretudo para o período 
mais longo de “não utilização” das piscinas. Certamente, esse tempo de aban-
dono ter-lhe-á permitido criar uma relação de maior proximidade, intensidade 
e interioridade com a obra de Álvaro Siza Vieira e a sua relação com a envol-
vente natural.
O projecto fotográfico é composto por diversas sequencias narrativas visuais, 
que ao longo das páginas nos levam por um interessante percurso composto 
pelo encadeamento poético e perceptivo das diferentes imagens, ligadas entre 
si de uma forma dinâmica, mas una, formando um todo narrativo espacial, sen-
sível e único. Estas sequências de tomadas de vista criam uma “nova viagem 
espacial”, ou seja, uma promenade não tradicional através dos espaços exte-
riores e interiores das piscinas das marés. As fotografias vão assim revelando 
a arquitectura do edifício e das piscinas de Siza Vieira, surpreendendo o expec-
tador de diferentes maneiras. A riqueza da experiência perceptiva que possi-
bilitam evidencia-se em imagens como a das páginas 154 e 155, que faz com 

145. Interessa-nos aqui a noção dada por Flora Samuel quando define promenade architecturale 
simultaneamente como experimentação do espaço em movimento enquanto caminhamos no 
edifício e como uma rede de ideias (que sustenta o trabalho de arquitectura). Ver Flora Samuel, Le 
Corbusier and !e Architectural Promenade, Birkhäuser Architecture, 2010.
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que se possam percepcionar as formas e materiais das piscinas como que se 
estas nascessem a partir da formação rochosa, ou como a imagem das páginas 
160 e 161 que nos revela a magia das relações estabelecidas entre o oceano, a 
piscina, a areia, as rochas e o betão. Também o recorte e poética de algumas 
das tomadas de vista são reveladoras da riqueza multifacetada da obra de Siza 
Vieira. Vejamos como a imagem das páginas 158-159 nos consegue comunicar 
de forma magistral o jogo de linhas geométricas e pontos de fuga do betão das 
piscinas e as relações espaciais que cria com a envolvente natural de rocha e 
mar, dando escala a todo o conjunto através da presença humana discreta e 
solitária, uma silhueta escura que se confunde com as rochas num lugar já pró-
ximo do mar. 
O projecto fotográfico de Marta que possui um forte carácter documental e 
artístico que resulta de um processo de construção dum olhar arquitectónico e 
pessoal, que explora a relação entre percepção e visão fotográfica, mostrando 
como estes dois mundos se interligam e influenciam a nossa relação e com-
preensão do mundo real. A viagem que nos propõe corresponde a um processo 
de criação, em que se sente que Marta quis perceber, sentir e (re)descobrir a 
arquitetura de Siza Vieira. As características de cada imagem per si e a justa-
posição de imagens gerada através da promenade que constitui o seu projecto 
fotográfico, levam o expectador a criar uma outra relação com as piscinas das 
marés e uma nova leitura e consciência espacial sobre aquele lugar. São ima-
gens que tentam expressar de forma sensível o que há de mais autêntico e 
genial na arquitectura de Siza Vieira, sabendo que, como muito bem nos disse 
André Tarkovski,146 o humano nunca consiga compreender a totalidade do uni-
verso, mas a poesia de uma imagem pode expressar essa completude.
As tomadas de vista de Marta revelam também a influência e os ensinamentos 
transmitidos por Luís Ferreira Alves (LFA), um grande mestre e uma referência 

146. “We cannot comprehend the totality of the universe, but the poetic image is able to express that 
totality. "e image is an impression of the truth, a glimpse of the truth permitted to us in our blind-
ness. "e incarnate image will be faithfull when its articulations are palpably the expression of truth, 
when they make it unique, singular — as life itself is, even in its simplest manifestations.” Andrei 
Tarkovski, “Andrei Tarkovsky – Sculpting In Time”, "e Bodley Head Ltd., 1986 https://archive.org/
stream/Andrei_Tarkovsky_Sculpting_In_Time/Andrei_Tarkovsky_Sculpting_In_Time_djvu.txt.

incontornável da fotografia de arquitectura portuguesa, junto de quem Marta 
trabalha há vários anos. Por um lado, percebemos nesta série que há uma preo-
cupação, logo no início, de mostrar o edifício no seu todo. De forma exímia, o seu 
díptico (pag. 142-143) revela-nos como o edifício acompanha discretamente a 
avenida, desenvolvendo-se a uma cota inferior à da estrada através de uma 
estrutura topográfica que se relaciona com a formação rochosa, interligando de 
forma notável todo este conjunto – marginal, piscinas, rochas e mar. Esta capa-
cidade de captar o que de mais significativo existe na relação do edifício com 
o contexto é uma herança de LFA147 que, como vimos, começa habitualmente 
por focar o edifício no seu todo e só depois inicia o percurso ou percursos que o 
podem levar ao pormenor. 
Por outro lado, as imagens limpas e minimalistas, apresentando planos fron-
tais rigorosos, demonstrando a horizontalidade e verticalidade da arquitectura 
fotografada, (pag. 147-148, 169, 174) são também uma característica de LFA, 
bem como da fotografia do movimento moderno. Outro aspecto dessa influên-
cia são o registo do pormenor (pag. 155) onde, como diz LFA148, o desenho ainda 
se revê, bem como o entendimento singular da luz natural que permite captar a 
atmosfera das piscinas149 e assim despertar a nossa imaginação e emoção pela 
arquitectura daquele lugar. Na verdade, Marta consegue, em algumas imagens, 
evocar a alma ou o genius locci destes espaços, algo que pode ser observado 
no trabalho de grandes mestres da fotografia como, por exemplo, Luigi Ghirri 
ou Guido Guidi.
Algumas imagens de Marta também revelam a sua capacidade de registar, com 
uma sensibilidade estética particular, espaços mais invisíveis ou não cuidados 

147. Luís Ferreira Alves, Luís Ferreira Alves – Fotografias em Obras de Eduardo Souto Moura, Scopio 
Editions, 2016; Jorge Fernando Silva Dias, Obras e Arquitectura Fotografada: do Olhar à Comunicação, 
Dissertação de Mestrado Integrado – Departamento de Arquitectura FCTUC, Setembro 2017.

148. Ibid.

149. “”"ere is always more to a photograph than the picture. It conveys because of our fantastic 
sense of imagination [sic].” Pallasmaa’s argument for the sort of poetic image discussed by Gaston 
Bachelard strikes a chord: all spaces have an atmosphere, so presumably do all photographs.” in 
Marc Goodwin, “A Hinge: Field-testing the relationship between photography and architecture”. 
https://www.researchcatalogue.net/view/30884/32382.
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como são, por exemplo, os da imagem nas páginas 150-151 ou o espaço interior 
de arrumo das páginas 170-171, lembrando um pouco a magia que LFA possui 
para captar certos momentos de transformação que ocorrem durante o processo 
de construção e apropriação da obra. Podemos também referenciar esta estética 
de Marta a certos projectos de fotografia da corrente New Topographics como, 
por exemplo, Lewis Baltz150 nomeadamente as suas séries Park City e Maryland 
(1976).
Reflectindo sobre a importância do percurso para a apreensão da arquitectura, 
é importante ter presente que a nossa percepção do espaço está ligada, em 
geral, ao sentido de percurso, que envolve movimento e deslocação151, algo que 
se afasta das características da imagem fixa, aproximando-se muito mais da ima-
gem em movimento, capaz de representar um espaço no tempo e (de convocar o) 
movimento de uma forma mais próxima do real. 
É assim notável como Marta foi capaz de explorar o potencial da fotografia 
para isolar determinados momentos e uma direcção do olhar, uma tomada de 
vista, permitindo dessa forma uma análise muito mais demorada e completa 
da imagem e do espaço nele representado. Estes instantes fraccionados são, 
na verdade, o resultado de um ponto de vista fixo: a localização, direção e sen-
tido do olhar da Marta (fotógrafa) aquando da criação da fotografia, que é uma 
selecção que vai delimitar o que se mostra e o que permanece invisível. Desta 
forma, podemos considerar não só que cada imagem per se constrói uma dire-
ção do olhar, como também que uma série de imagens pode construir um per-
curso, mesmo que pré-determinado e mais abstracto do que as imagens em 
movimento, sendo esta abstracção do percurso uma particularidade única das 
séries fotográficas, que nos permite uma análise e percepção diferenciada da 
arquitectura. 

150. Ver “Oral history interview with Lewis Baltz, 2009 November 15-17” in (https://www.aaa.si.edu/
collections/interviews/oral-history-interview-lewis-baltz-15758#transcript); International Center 
of Photography (ICP) Archive (https://www.icp.org/browse/archive/constituents/lewis-baltz?all/
all/all/all/0).

151. Juhani Pallasmaa, “"e Architecture of Image: Existential Space in Cinema”, in Belks Uluoglu, 
Ayhan Ensici, Ali Vatansever (eds.), Design and Cinema: Form Follows Film, Cambridge Scholars 
Press, 2006. Disponível em: http://www.cambridgescholars.com/download/sample/58510 .

Por conseguinte, as narrativas visuais de Marta exploram as noções de instante 
e de movimento de uma forma integrada, representando os espaços exteriores 
e interiores das piscinas das marés, através de uma série de imagens que cons-
troem um percurso analítico e perceptivo que podemos experienciar através do 
folhear das páginas do livro.
Estes percursos também estão libertos de uma lógica única de representação 
linear relacionada com a experimentação do espaço em movimento – enquanto 
se caminha pela obra – porque existe em simultâneo uma outra lógica sensível 
e mental na construção das narrativas, que permite que o tempo e o espaço 
sejam experienciados de uma nova forma. 
A fotografia das páginas 164-165, por exemplo, é uma imagem que possui um 
espaço mental profundo152 e que faz com que o leitor percorra mentalmente o 
espaço dentro da imagem, na direcção da entrada escura da passagem aberta 
que se anuncia, situada num ponto de fuga ao fundo da imagem. Ao passar para 
a imagem seguinte, na pagina 166, o leitor tem uma surpresa que funciona como 
uma catarse quando é confrontado com a vista soberba de praia, rocha, mar e do 
pontão de Leça que nos é oferecido quando alcançamos esse ponto do percurso.
Para além disso, existe uma matriz espacial “invisível” nas imagens de Marta 
que assegura a unidade de um olhar arquitectónico e disciplinar sobre os diver-
sos espaços interiores e exteriores que são retratados. Ou seja, depois de uma 
análise mais cuidada, depreendemos como esses percursos são informados por 
uma experiência espacial com origem no acto de percorrer a obra, identificando 
uma aproximação, uma entrada, uma exploração dos espaços e uma saída.
Terminamos dizendo que a fotografia de Marta Ferreira transporta uma ver-
dade e franqueza muito particulares face à Arquitectura, algo que herdou do 
seu mestre Luís Ferreira Alves e que explica o facto de algumas das suas ima-
gens serem capazes de expressar o que de mais profundo e enigmático existe 
em certos espaços de arquitectura.

152. Stephen Shore, !e Nature of Photographs, Phaidon Press Inc.,2007, p. 97.
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FAUP - Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto

Momento. Percepção-Representação

A Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto foi a obra 
arquitectónica eleita para a exploração conceptual e de teor 
antropológico deste trabalho, num intuito de retratar os espaços 
da escola na rotina diária, assim como diversas dinâmicas de 
apropriação.

Autores relacionados com Fotografia Contemporânea como Paul 
Graham, Je! Wall, "omas Struth ou ainda David Claerbout são 
referências artísticas basilares para este trabalho e que, pelo facto 
de não pertencerem ao campo disciplinar da Arquitectura, oferecem 
novas perspectivas críticas e poéticas sobre este universo. Todos 
eles têm em comum o facto de tomarem a Arquitectura como 
objecto artístico e se interessarem pela forma como as pessoas se 
apropriam dos espaços construídos – tanto a nível privado como 
público. Para além disso, revelam também um interesse significativo 
pelos valores culturais e económicos que caracterizam o mundo 
contemporâneo traduzidos nas formas, materiais e diferentes 
formas de apropriação da Arquitectura e dos seus espaços.

Como estratégia de trabalho, o registo fotográfico que se 
apresenta foi realizado tendo em mente a “ideia corbusiana de 
promenade architecturale”, proporcionando uma leitura contínua 
dos espaços, com momentos sucessivos, próximo do que poderia 
ser uma experiência real de percurso. Todavia, é nos momentos 
de apropriação, (que pressupõem acção e a presença humana), 
que o registo de imagens se singulariza e nos traz uma nova 
percepção - o tempo, o espaço e o significado transformam-se. 
Desta forma, idealizou-se uma estratégia artística que fizesse uso 
de várias câmaras fotográficas sincronizadas, que registassem o 
mesmo momento a partir de diferentes pontos-de-vista. É assim 
introduzida uma nova dimensão no trabalho, passando a ter mais 
um tema de exploração – o momento –, a partir de percepções 
diferentes do mesmo espaço e do mesmo instante, explorando 
assim o lado caleidoscópico da perspectiva.

Contudo, e concluindo, este trabalho pretende explorar a capacidade 
da fotografia como um instrumento de procura, análise e exploração 
do espaço, isto é, como um instrumento artístico capaz de criar uma 
narrativa crítica e poética, permitindo uma nova leitura do real e da 
forma como o espaço pode ser percepcionado, compreendido e 
representado.

Sofia F. Augusto
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Casa de Chá Boa Nova

A Casa de Chá Boa Nova resulta de um projecto 
apresentado num concurso organizado pela 
Câmara Municipal de Matosinhos. Fernando 
Távora foi o vencedor e entregou o projecto ao seu 
colaborador na altura, Álvaro Siza.

A abordagem aqui tomada passa pela 
atenção pormenorizada ao edifício, pelas suas 
características mais singulares, mas também 
pela sua maior característica, a implantação. Nas 
tomadas de vistas adoptadas, conseguimos 
perceber que se torna indissociável a forma do 
objecto com a sua implantação. Por vezes são 
mais intimistas, na tentativa de representar este 
edifício de forma mais isolada do seu contexto, 
para apresentar as suas formas mais distintas. 
Quando a abordagem se distancia, podemos ver 
como a sua implantação está em pura sintonia com 
a paisagem natural à qual já pertence.

Helder Sousa
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Quinta da Conceição

Contínuo

Quanto tempo é necessário para representar um lugar?

O silêncio, a recordação de coisas essenciais e a atração  
para um vazio, suspenso no tempo e no espaço.
A envolvente natural, nostálgica e poética, convoca a 
contemplação e dilui a fronteira do interior com o exterior, 
sugerindo a repetição e uma relação íntima com o detalhe.

Sérgio Rolando
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Piscinas das Marés

As Piscinas das Marés inauguradas em 1966, marcam de 
forma discreta a marginal de Leça da Palmeira com um 
composto de duas piscinas, vestiários, balneários e bar.  
O projecto é do arquitecto Álvaro de Siza Vieira.

Durante três meses as piscinas são utilizadas para o 
verdadeiro fim que foram criadas, esse tempo corresponde 
ao período balnear, meados de junho a meados de 
setembro. Nos restantes meses do ano as piscinas estão 
vazias e sob vigilância vinte e quatro horas por dia.

As imagens realizadas são o registo de um espaço que 
se encontra em transição entre o “natural” e o “artificial”, 
onde o betão se cruza com a rocha primitiva do local. O seu 
não estado “normal” de utilização permite em planos mais 
próximos intensificar essa junção/transição do “artificial” 
com o “natural”, do desenho do arquitecto, marcado pela 
utilização do betão, com o “desenho primitivo” das rochas. 
Em planos mais gerais as piscinas ficam “camufladas”. 

O interesse por fotografar durante a “não utilização” do 
local é evidente na selecção das imagens. A colocação 
de algumas fotografias das piscinas em utilização marca de 
forma pontual a narrativa tal como o tempo em que o local 
é usado.

Marta Ferreira
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Arte e Fotografia Documental
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Arte e Fotografia Documental 

Comecemos pelo termo “arte contemporânea”, vulgarmente utilizado no mundo 
da arte, mas que é também de algum modo um conceito aberto porque se pode 
referir a qualquer tipo de arte produzida no presente e, mais especificamente, 
ao movimento que emergiu nos finais do século XX, na filosofia, na arquitectura 
e nas artes, chamado pós-modernismo. Este movimento desafiou conceitos e 
princípios modernos153 – ao declarar que o projeto iluminista tinha terminado 
e ao abolir o tempo histórico –, redefinindo também o que era entendido por 
arte por oposição aos valores modernistas154, de meados do século XX. Desta 
forma, iremos utilizar o termo “arte contemporânea” mais como uma tendência 
pós-modernista e olhando para o uso da fotografia na arte e nos projectos 
documentais, com enfoque nas obras que se possam relacionar com a disciplina 
e a prática da arquitectura quando entendida como um universo extensivo, 
como explicado anteriormente. 
O objetivo deste capítulo é apresentar uma síntese global que identificará correntes 
significativas de pensamento na fotografia de arte contemporânea e outros 
movimentos que a tenham influenciado155, algo que pode ser difícil de se fazer, 
como vários autores já referiram156, em especial porque “há na fotografia de arte 
um número de correntes emaranhadas que são difíceis de destrinçar e que muitas 
vezes se sobrepõem na obra de um único fotógrafo”, como explica Lucy Soutter157.

153. Liz Wells, “Photography and the postmodern”, in !e Photography Reader, edited by Liz Wells 
(London: Routledge, 2003), 148-151.

154. “Winning the game when the rules have been changed: art photography and postmodernism” by 
Abigail Solomon-Godeau, in “"e Photography Reader”, Liz Wells, editor, Routledge, London, 2003, 
p. 180 – 195; “Snapshooters of history: passages on the postmodern argument” by Steve Edwards, 
in “"e Photography Reader”, Liz Wells, editor, Routledge, London, 2003, p. 152 – 163.

155. If by ‘contemporary art photography’ we are also referring to conceptual photography projects, 
then it should be understood as a genre, and not as a methodology.

156. “However, the narrative of photography and its shifting status as an art of twists and turns” in 
Mark Haworth-Booth, Photography: an independent art (London: V&A Publications, 2007), p. 8.

157. Lucy Soutter, “Why Art Photography”, in Source: Photography Review issue 53 “Winter”, 2007, 
accessed December 17, 2015, http://www.source.ie/archive/issue53/is53feature_Lucy_Soutter_ 
19_34_08_13-09-12.phparchive/issue53/is53feature_Lucy_Soutter_19_34_08_13-09-12.php.
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Da Fotografia Formalista e Modernista aos Percursores da Corrente Pós-
Moderna Contemporânea

Comecemos pela corrente de pensamento que esteve de certa forma ligada 
à fotografia de arte formalista comprometida com a história modernista 
representada de uma forma geral pela Bauhaus, pela Nova Objectividade, pela 
Rússia pós-revolucionária e pelo contingente americano de fotógrafos do 
movimento chamado Straight Photography (fotografia directa). Na realidade, tal 
como refere Charlotte Cotton158, todos eles podem ser considerados “straight 
photographers“, dado que todos proclamavam que a sua mensagem artística 
provinha do mundo real. Olhando em primeiro lugar para a Europa, temos 
as tradições dos anos [19]20 e [19]30 na Alemanha, conhecidas como Nova 
Objectividade – um termo usado para descrever uma abordagem documental 
precisa, relativamente à fotografia – da qual August Sanders (1897-1966) e 
Erwin Blumenfeld (1897-1969) são figuras de proa e também os antecessores da 
chamada deadpan photography159 (fotografia inexpressiva). De facto, algumas 
décadas mais tarde, na Alemanha, esta abordagem teve repercussão nas fotografias 
estandardizadas de paisagens industriais por Bernd e Hilla Becher. Outros nomes 
na Europa associados a este estilo são Karl Blossfeldt e Albert Renger-Patzsch, 
na Alemanha; Hans Finsler, de origem suíça, mas a trabalhar na Alemanha; Piet 
Zwart, na Holanda; e Emmanuel Sougez e Florence Henri, em França, todos eles 
produzindo close-ups de objectos e pessoas de elevada definição. 
Uma abordagem igualmente objectiva caracterizou o trabalho de fotógrafos 
interessados nas ideias artísticas veiculadas pelo Construtivismo, um movi-
mento que teve a sua origem na União Soviética e que se expandiu para os países 
da Europa central nos últimos anos da década de [19]20 e inícios da década de 
[19]30. Estes autores acreditavam que a fotografia podia ser um meio de apre-
sentar os objectos comuns e a vida quotidiana a partir de um perspectiva nova 

158. Charlotte Cotton, !e photography as contemporary art (London: "ames & Hudson world of 
art, 2004), 82-83.12“"e photograph as contemporary art” by Charlotte Cotton, "ames & Hudson 
world of art, London, 2004, p.82-83. 

159. Ibidem.

e criativa, fazendo com que as pessoas vissem e compreendessem a realidade 
de uma nova maneira. Um dos principais porta-vozes deste movimento foi o 
pintor e ideólogo russo Aleksandr Rodchenko e, posteriormente, o fotógrafo 
húngaro László Moholy-Nagy160. Tendo em conta o contingente americano de 
“straight photographers“, Alfred Stieglitz (1864-1946), fotógrafo americano 
e promotor de arte moderna, foi uma das suas vozes mais importantes, sendo 
o seu trabalho e influência na cena artística, crucial. De facto, se analisarmos 
a famosa imagem de Stieglitz tirada a partir de um convés de primeira classe 
de um navio em viagem para a Europa161, podemos observar que a fotografia 
deste autor não tem como principal objectivo documentar aspectos sociais 
pungentes, mas antes o de explorar os aspectos formais da imagem foto-
gráfica. Na verdade, conseguimos ver mais facilmente na imagem formas 
que criam um padrão abstracto do que figuras humanas e as figuras abjec-
tas localizadas na parte inferior da imagem são largamente ignoradas. Entre 
aqueles que seguiram este caminho contam-se, entre outros, Paul Strand 
(1890-1976)162 e Edward Steichen (1879-1973) e, posteriormente, Edward 
Weston163 (1886-1958), Ansel Adams (1902-1984) e Imogen Cunningham 
(1883-1976), uma vez que todos eles desenvolveram esta linguagem de 
“straight photography” de forma muito particular e fizeram parte do grupo 
conhecido como os F.64164. 

160. “"inking László Moholy-Nagy”, in !inking form, 2011, accessed December 17, 2015, http://
www.thinkingform.com/2011/07/20/thinking-laszlo-moholy-nagy-07-20-1895/.

161. “"e Steerage”, in Metropolitan Museum, accessed December 17, 2015, http://www.metmu-
seum.org/toah/works-of-art/33.43.419.

162. “At his most intense Strand emphasizes such qualities as shadow, pattern, and texture to create 
an ambivalent presence which hints at larger contexts and wider meanings” in Graham Clarke, !e 
Photograph (Oxford: Oxford University Press, 1997), 176.

163. His work was characterized by a straight, highly detailed presentation of natural and manufac-
tured forms, accessed December 17, 2015, http://www.masters-of-photography.com/W/weston/
weston_articles1.html.

164. "is group, whose mentor was Edward Weston, focused on organic forms and objects and used 
the smallest aperture of the lens to create maximum depth of field and sharpness.
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Outros nomes responsáveis pelo alargamento do conceito de “straight pho-
tography” são Brett Weston165, John Paul Edwards166 e Minor White167 – todos 
eles diferentes, mas partilhando uma estética comum que se pode ligar e fazer 
remontar à história da fotografia moderna, que se distanciara da estética dos 
pictorialistas168 que dominaram a fotografia durante o final do século XIX e o iní-
cio do século XX. Em 1962, John Szarkowski169foi escolhido por Edward Steichen 
como seu sucessor no MOMA e também ele teve um papel muito importante 
na formação desta tradição formalista e modernista, traçando os elos desde 

165. Edward Weston, accessed December 17, 2015, http://edward-weston.com/.

166. "erese "ay Heyman, Modernist Photography and the Group f.64, accessed December 17, 2015, 
http://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/view?docId=ft5p30070c&chunk.id=d0e6989& toc.
id=d0e6989&brand=ucpress.

167. Minor White, accessed December 17, 2015, http://www.atgetphotography.com/"e-Photographers 
/Minor-White.html.

168. “Pictorialism”, in Encyclopaedia Britannica, accessed December 17, 2015, http://www.britan-
nica.com/EBchecked/topic/752375/Pictorialism; “"ey rejected the point-and-shoot approach 
to photography and embraced labor-intensive processes such as gum bichromate printing, which 
involved hand-coating artist papers with homemade emulsions and pigments, or they made plati-
num prints, which yielded rich, tonally subtle images. Such photographs emphasized the role of the 
photographer as craftsman and countered the argument that photography was an entirely mecha-
nical medium. Alfred Stieglitz was the most prominent spokesperson for these photographers in 
America, and in 1902 ”, in “Pictorialism in America”, in Metropolitan Museum, accessed December 
17,2015, http://www.metmuseum.org/toah/hd/pict/hd_pict.htm; “A prominent member of the 
former section was Frederick H. Evans (68.519), whose expertise with platinum printing was unsur-
passed in his day. His compositional ability and exquisite rendering of light made him one of the 
most well-respected photographers of his day. Alfred Stieglitz, like Evans a devotee of what was 
known as the “straight” method of photography (that is, not employing elaborate hand manipula-
tion in the making of negatives or prints), championed Evans’ work in America by exhibiting it in his 
galleries and publishing it in Camera Work, where it had significant influence on the development of 
artistic photography in the U.S.”, in “International Pictorialism”, in Metropolitan Museum, accessed 
December 17,2015, http://www.metmuseum.org/toah/hd/ipic/hd_ipic.htm.

169. “John Szarlowski in “He wrote Mirrors and Windows: American Photography Since 1960” (New 
York: MoMA, 1978) describing photography which dichotomized two strategies of pictorial expres-
sion. "e ‘Mirror’ strategy focuses on self-expressive photography and the ‘Window’ element in 
which photographers like Garry Winogrand, Diane Arbus, and Lee Friedlander leave their comfort 
zone to explore.”

Strand170 até Evans, Friedlander e Eggleston171.Tal como salienta Lucy Soutter, 
embora todos estes autores sejam diferentes e tenham escolhido os aspec-
tos da vida quotidiana como elemento basilar da sua fotografia, o seu trabalho 
tem sido valorizado sobretudo devido à sua inovação a nível formal – e auto-
res tão diferentes como Eliot Porter, Callahan ou Stephen Shore e, nos dias de 
hoje, Alex Soth, podem ser vistos como representantes desta corrente. São 
autores de fotografia contemporânea oriundos de uma linhagem modernista, 
mas que olham para a acção pós-moderna com significado e para a natureza 
de representação, explorando a nossa existência enquanto seres humanos172. 
Deve-se ter em linha de conta que, nesta corrente de arte fotográfica, vemos 
mais fotógrafos de arte do que artistas a usar a fotografia. Quando pensamos 
sobre a arquitectura e a cidade, é interessante olhar para o trabalho de Stephen 
Shore173, um dos precursores do estilo de fotografia desapaixonada que emer-
giu no pós-moderno chamada de deadpan photography, mais especificamente, 
para os seus projectos fotográficos sobre a América e sobre os americanos, 
ou para o seu trabalho mais recente, como a exposição Abu Dhabi, no Museu 
de Arte de Aspen174, onde as ruas e a arquitectura vernacular foram represen-
tadas com um rigor formal magistral, de uma forma algo desapaixonada mas, 
ainda assim, transmitindo uma tensão poética relativamente ao que é fortuito 

170. “Paul Strand”, in Masters of Photography, accessed December 17, 2015, http://www.mas-
ters-of-photography.com/S/strand/strand_articles1.html; Strand produced powerful, highly 
detailed close-ups of machines and organic matter and diverse landscapes in Gaspé, Quebec, and 
the American West.

171. Lucy Soutter, “Why Art Photography”, in Source: Photography Review issue 53 “Winter”, 2007, 
accessed December 17, 2015, http://www.source.ie/archive/issue53/is53feature_Lucy_Soutter_ 
19_34_08_13-09-12.php.

172. Graham Clarke, !e Photograph (Oxford: Oxford University Press, 1997), 185.

173. Steve Lafreniere, Stephen Shore, 2009, accessed December 17, 2015, http://www.vice.com/
read/stephen-shore-943-v16n7; Stephen Shore, Photography and the Limits of Representation, 
accessed December 17, 2015, http://www.aaschool.ac.uk/VIDEO/lecture.php?ID=1273.

174. “Stephen Shore”, in Reframing Photography, accessed December 17, 2015, http://www.refra-
mingphotography.com/resources/stephen-shore.
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ou muitas vezes esquecido. A sua obra torna visível o modo como a arquitectura 
integra grandes sistemas socioculturais e económicos, ao documentar, através 
de imagens desapaixonadas e aparentemente banais, aquilo que é comum na 
vida de muitas cidades – vários tipos de casas, vistas banais da vida citadina, 
restaurantes, farmácias, publicidade, outdoors ou outros artefactos seme-
lhantes – permitindo-nos, através da sua fotografia, assistir à transformação 
do território e compreender como as forças culturais e as pessoas participam 
neste processo. 
O trabalho de muitos destes pioneiros da fotografia pós-moderna, tal como 
Shore, vem da tradição formal e modernista, assim como o da geração de fotó-
grafos contemporâneos que representam estas correntes, como por exemplo, 
na Europa, Salva Lopez175 (que é muito influenciado por Shore, Sternfeld e Soth), 
ou outros fotógrafos, como os do Movimento de Fotografia de Düsseldorf176, 
ou seja, Kris Scholz, Tankstelle (1984), Düsseldorf; Tata Ronkholz, Stehcafé; 
Thomas Ruff, Interior (1982); Claudia Fährenkemper, Monument Valley (1989), 
Arizona, USA, entre muitos outros. De certa forma, o trabalho de todos estes 
fotógrafos exemplifica como a fotografia de arte contemporânea tem incor-
porado as influências dos precursores da fotografia pós-moderna (Shore, 
Sternfeld e Eggleston) e, no caso dos fotógrafos do movimento de Düsseldorf, 
o ensinamento dos Bechers.
Outros autores, muitos deles que foram referenciados ou publicados na scopio 
Editions, poderiam ser aqui nomeados porque as suas imagens reflectem de 
alguma forma esta influência dos percursores da fotografia pós-moderna ou 
do moderno. Por exemplo, apenas para citar alguns nomes, podemos referir 
os trabalhos de Kidder Smith um arquitecto historiador cujas imagens estão 

175. Aline Smithson, “Europe Week: Salva Lopez”, 2012 in Lenscratch, accessed December 17, 2015, 
http://www.lenscratch.com/2012/11/europe-week-salva-lopez.html.

176. “Stephen Shore in Düsseldorf”, in Phaidon, accessed December 17, 2015, http://uk.phaidon.com
/agenda/photography/picture-galleries/2010/september/03/stephen-shore-in-dusseldorf/?
view=thumbs.

muito ligadas à fotografia do movimento moderno, estando algumas das suas 
fotografias representadas na colecção do MoMA; Francesc Català-Roca ou 
Paco Gomez, ambos fotógrafos espanhóis notáveis, e Luis Ferreira Alves que 
possui uma obra com uma clara herança modernista. Em todos eles é patente 
a ligação à fotografia de arquitectura do movimento moderno dos anos 30 e 50 
que por sua vez foi muito influenciada, como já explicamos, pela fotografia de 
arte formalista (Bauhaus, Moholy Nagy e outros) comprometida com a histó-
ria das vanguardas modernistas europeias dos anos 20 (Alexander Rodhenko 
e outros). Hélène Binet uma fotógrafa contemporânea com uma poética e per-
curso notáveis também pode ser relacionada com certas características da 
fotografia do movimento moderno. A fotógrafa tem no seu curriculum arqui-
tectos contemporâneos de renome (Raoul Bunschoten, Caruso St John, Zaha 
Hadid, Daniel Libeskind, Studio Mumbai, Peter Zumthor), bem como um trabalho 
notável sobre arquitectura do moderno e clássica (Alvar Aalto, Geoffrey Bawa, 
Le Corbusier, Sverre Fehn, John Hejduk, Sigurd Lewerentz, Andrea Palladio and 
Dimitris Pikionis ) e ainda hoje desenvolve o seu trabalho em película de filme - 
suporte analógico - tendo sido nomeada em 2015 para o prémio Julius Shulman 
Institute Excellence in Photography Award. A profundidade e poética do seu tra-
balho, imagens de uma plasticidade ímpar captando o genius loci, a luz e as for-
mas arquitectónicas de uma forma que desafiam a nossa percepção do espaço 
é algo de único, mas que também a ligam à tradição formal e modernista desse 
movimento e a certos fotógrafos a ele ligados como, por exemplo, Lucien Hervé, 
uma das grandes influências de Hélène Binet. Por outro lado, e falando a nível 
nacional, podemos referir certos autores contemporâneos como, por exemplo, 
Paulo Catrica. A forma como este autor fotografa o território, nomeadamente 
certa arquitectura e espaços de cidade, imagens com um forte carácter docu-
mental, denota a influência de muitos dos pioneiros da fotografia pré-moderna, 
moderna e pós-moderna ( Eugène Atget, Gabriele Basílico, Luigi Ghirri, Stephen 
Shore, Thomas Struth e outros mais).
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G.E. KIDDER SMITH
Italy Builds with its double-page spread of the apartment house in Taranto by Monaco and Luccichienti architects

G.E. KIDDER SMITH
Roof photograph of P.L. Nervi’s Palazzo delle Esposizioni in Turin, 1951

PACO GÓMEZ
Torres Blancas, Madrid, 1968.  Architect: Francisco Javier Saenz de Oiza
© Archivo Paco Gómez / Fundació Foto Colectania. Imagem cortesia 
da Fundació Foto Colectania

CATALÁ-ROCA
Ugalde House, Barcelona, 1951. Architect: José Antonio Coderch
© Francesc Català-Roca: Fondo F. Català-Roca-Arxiu fotogràfic de 
L’Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

CATALÁ-ROCA
SEAT, Barcelona, 1958-60. Architects: César Ortiz-Echagüe and Rafael Echaide
© Francesc Català-Roca: Fondo F. Català-Roca-Arxiu fotogràfic de L’Arxiu Històric 
del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
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LUIS FERREIRA ALVES   
Edifício Burgo, Porto, 2007

LUIS FERREIRA ALVES  
Casa Bom Jesus II, Braga, 2007

LUIS FERREIRA ALVES  
Estádio Municipal de Braga, 2002/2003

LUCIA MOHOLY
Bauhaus Workshop Building from Below. Oblique View, 1926
Gelatin silver print: 35 ! 27.5 cm 
"omas Walther Collection. Gift of "omas Walther.

HÉLÈNE BINET
Brother Klaus Field Chapel 
Peter Zumthor 2007

HÉLÈNE BINET
Zaragoza Bridge Pavilion in Spain
Zaha Hadid’s 2008

PAULO CATRICA
Lfc 761 Tryst Rd., from series “Subtopia”, 2006-2010.
Cumbernauld, 30.06.2008, 17:52 hrs
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Da Fotografa de Paisagem à estética do “banal“ com temas Urbanos, 
Arquitectónicos e Paisagísticos

Quando a fotografia de paisagem surgiu, esta teve uma repercussão profunda 
na linguagem e nos códigos da pintura académica, bem como na arte da paisa-
gem dos séculos XVIII e XIX. Embora se centrasse na natureza ainda não tocada 
pela intervenção humana, a fotografia de paisagem tem hoje em dia uma defi-
nição mais ampla, incluindo cenários urbanos e industriais. Na verdade, como 
veremos mais adiante, as estéticas pós-modernas e do “banal” deslocaram 
o enfoque da fotografia de paisagem tradicional para a contradição existente 
entre a natureza e o homem, com destaque para as suas relações de proxi-
midade e conflito. Enquanto que em Inglaterra, encontramos um imaginário 
pitoresco, onde a harmonia social e a beleza projectam uma unidade natural 
assumida, como se vê, por exemplo, na obra de Roger Fenton (1819-1869)177, 
nos Estados Unidos encontramos um outro modelo, mais ligado à colonização 
do continente americano, às grandes escalas e à força dos espaços ilimitados 
que moldaram a terra: planícies, pradarias, desertos e montanhas. O trabalho 
de Timothy O’Sulliven (1840-1882)178é um exemplo significativo deste outro 
modelo visual. Edward Weston179, considerado por muitos a figura de proa da 
fotografia “directa“ nos Estados Unidos, usou habilmente este ponto de vista 
“sobrenatural”, em que tudo é parte de um todo simbólico maior, fazendo com 
que qualquer detalhe natural fosse importante, como se fosse capaz de reflectir 

177. “Roger Fenton”, in Metropolitan Museum, accessed December 17, 2015, http://www.metmu-
seum.org/toah/hd/rfen/hd_rfen.htm.

178. “O’Sullivan, Timothy H.”, in Metropolitan Museum, accessed December 17, 2015, http://www.
metmuseum.org/toah/hi/hi_osullivantimothy.htm.

179. “Edward Weston, in Masters of Photography, accessed December 17,2015, http://www.
masters-of-photography.com/W/weston/weston_articles2.html; Edward Weston, accessed 
December 17, 2015, http://www.edward-weston.com.

uma condição universal, tal como podemos ver em Dunes, Oceano (1936)180e 
Point Lobos (1946)181. 
Tal como vimos, Alfred Stieglitz primeiro e depois Anselm Adams e Edward 
Weston, foram os principais autores responsáveis pela criação do ideal 
formal e modernista de fotografia e pela criação da estética de paisagem 
americana182. Esta tradição modernista continuou com Minor White e, até 
certo ponto, com Robert Adams (1937-); mas aqui, algo mudou, pois, como 
veremos a seguir, ocorreu um deslocamento em relação ao que poderia ser 
chamado de compromisso pós-moderno. Na verdade, embora influenciado 
por uma prática modernista, Robert Adams, juntamente com outros fotógrafos 
de paisagem americanos seus contemporâneos, incluindo Lewis Baltz183 e 
Frank Gohlke184, seguiu um caminho diferente relativamente ao das paisagens 
sublimes. O trabalho deles comunicou, por sua vez, uma mensagem e uma 
estética diferentes: os conflitos da cultura e da natureza e a destruição do 
meio ambiente pelo homem, como é bem evidente, por exemplo, em Outdoor 
Theater, Colorado Springs (1971)185, de Robert Adams. 
Estes autores procuraram um compromisso pós-moderno, enfatizando ao 
mesmo tempo as qualidades abstractas e ópticas da paisagem, bem como a 
destruição da paisagem pelo homem e os seus conflitos com ela, adoptando, 

180. Edward Weston, “Dunes, Oceano”, 1936, in Metropolitan Museum, accessed December 17, 2015, 
http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/1987.1100.129.

181. Edward Weston, accessed December 17, 2015, http://edward-weston.com/.

182. See the above section “From the formalist and modernist photography to the forerunners of 
contemporary postmodern engagement”.

183. !e European Graduate School, accessed December 17, 2015, http://http://www.egs.edu.

184. Frank Gohlke, accessed December 18, 2015, http://www.frankgohlke.com/

185. Robert Adams, “Outdoor "eater, Colorado Springs,” 1968, in Metropolitan Museum, accessed 
December 18, 2015, http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/1971.531.6.
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desta forma, uma visão mais próxima das preocupações formais da arte 
contemporânea186. 
Este grupo surgiu com a exposição New Topographics187: Photographs of a 
Man-Altered Landscape188 (Novas Topografias: Fotografias de uma Paisagem 
Alterada pelo Homem), com curadoria de William Jenkins no Museu Internacional 
de Fotografia na George Eastman House (Rochester, NY) em Janeiro de 1975. O 
espírito e a estética da exposição tiveram um impacto muito significativo, não 
apenas na América mas também na Europa, tendo reunido diversos autores 
como Robert Adams (1937-), Lewis Baltz (1945-), Bernd e Hilla Becher, Frank 
Gohlke, e Stephen Shore. Todos estes autores contribuíram para influenciar as 
práticas fotográficas em todo o mundo ao usar este “New Topographics model” 
no que diz respeito à paisagem e a outros géneros (veja-se, por exemplo, a 
influência189 de Stephen Shore noutros fotográfos europeus contemporâneos 

186. “"e statements by Baltz, Adams, and Jenkins were tacit protests against the contemporary 
production of images that depicted a traditionally sublime landscape; such photographs were con-
sidered anachronistic, naive, and indefensible. "ese statements wished to emphasize instead the 
geometric and optical qualities of the work, linking it to the cooler, formal concerns of contempo-
rary art, which saw form as essentially architectonic and viewed the landscape as a geometric, for-
mal element. Such statements chose to underscore the formalist precedents for the work at the 
expense of its photographic heritage. Rather than acknowledging their antecedents in the photo-
graphy of Watkins, Stieglitz, Weston, and Ansel Adams, these photographers felt more comforta-
ble pointing to precedents in the aestheticization of the American industrial form and landscape 
in the Precisionist paintings of Demuth and Sheeler, the ironic machine aesthetic of Duchamp and 
Picabia, the functional stylizations of the Bauhaus, and the conceptual art of the sixties and seven-
ties.”, in Jonathan Green, American Photography: A Critical History 1945 to the Present, cit. in “Robert 
Adams” in Masters of Photography, accessed December 18, 2015, http://www.masters-of-photo-
graphy.com/A/adamsr/adamsr_articles2.html.

187. Jonathan Green, American Photography: A Critical History 1945 to the Present, cit. in “Robert 
Adams” in Masters of Photography, accessed December 18, 2015, http://www.masters-of-photo-
graphy.com/A/adamsr/adamsr_articles2.html.

188. SFMoMa Exhibitions-Events, accessed December 18, 2015, https://www.sfmoma.org/exhibiti 
ons-events/.

189. “"e Project”, in La Brea Matrix, accessed December 18, 2015, http://www.labreamatrix.com/
theProject.html.

como Joachim Brohm190, Andreas Gursky ou Thomas Struth, entre outros, nos 
alunos de Bernd e Hilla Becher em Düsseldorf, ou até mesmo na nova geração 
de fotógrafos como Jens Liebchen191 ou Ola Unverzart192). De facto, a três dos 
dez fotógrafos da exposição foi posteriormente encomendada pelo governo 
francês, durante a década de 1980, a Mission de la DATAR193, nomeadamente a 
Lewis Baltz, Frank Gohlke e Stephen Shore. No campo da fotografia de paisa-
gem, vale a pena referir que a missão fotográfica da DATAR (délégation á l’amé-
nagement du territoire et á l’action régionale – Delegação do planeamento 
do território e da ação regional) constitui um importante projeto de fotogra-
fia documental, uma vez que visava capturar e mostrar as transformações da 
paisagem francesa, para ajudar no planeamento e nas decisões políticas rela-
tivas ao território. Esta foi uma importante iniciativa194 governamental, que 
incluiu o trabalho de vários fotógrafos195, a maioria deles com uma perspectiva 
que, de certa forma, era a dominante na época, tendo como base o grupo New 
Topographics (Novas Topografias). Muitos dos fotógrafos DATAR como Gilbert 

190. J.M. Colberg, “Joachim Brohm”, in Conscientious, accessed December 18, 2015, http://jmcolberg.
com/weblog/2007/08/joachim_brohm.

191. Jens Liebchen Photography, accessed December 18, 2015, http://www.jensliebchen.de.

192. Olaf Unverzart, accessed December 18, 2015, http://www.unverzart.de.

193. Raphaële Bertho, “Les grands ensembles, une a!aire d’etat”, in Territoire des images, accessed 
December 18, 2015, http://culturevisuelle.org/territoire/556. 

194. “"is achievement is part of several dynamics taking their roots in the 1980s: the integration of 
the medium in the field of contemporary art, the emergence of the landscape genre and finally the 
focus on the contemporary territory. "us it is introduced as the legacy of a period in Europe marked 
by la Mission photographique de la DATAR.” in Raphaële Bertho, “Depardon, le DATAR et le paysage”, 
in Image & Narrative, accessed December 18, 2015, http://www.imageandnarrative.be/index.php/
imagenarrative/article/view/203.

195. “Paysages Photographies” in Galleribalder, accessed December 18, 2015, http://www.galleri-
balder.com/photo1217435.html.
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Fastenaekens196, Werner Hannapel197 ou Gabriele Basilico198, entre outros, tor-
naram-se fotógrafos contemporâneos de renome, cujo trabalho, marcado pela 
estética “deadpan” ou por um ponto de vista aparentemente neutro e total, está 
intimamente ligado aos universos da paisagem, da cidade e da arquitectura. 
Outros fotógrafos europeus cujo trabalho contribuiu para formar e/ou reflectir 
preocupações da fotografia de paisagem contemporânea199 foram, por exem-
plo, na Inglaterra, Fay Godwin200, com Land (1985), que expôs as áreas desola-
das situadas na cidade e nos subúrbios, ou o trabalho de John Davies, Agecroft 
Power Station, Greater Manchester (1983)201, ou ainda as imagens de Martin 
Parr, mostrando a Inglaterra como uma cultura sem significado ou coerência, 
como podemos ver em New Brighton (1984)202, onde as pessoas na imagem 
dificilmente conseguem ver para além do seu próprio espaço físico citadino 
imediato e entrópico. Depois, como mencionado anteriormente, o trabalho 
de Andreas Gursky203 e Thomas Struth204. O primeiro, dando-nos um mapea-
mento da vida contemporânea regida pela tecnologia e por forças políticas e 
económicas escondidas das pessoas que, por entre a multidão, são retratadas 
em muitas da suas imagens; o último, com as suas cenas de ruas desertas da 
década de [19]80. Na verdade, poderíamos referir uma grande quantidade de 

196. Gilbert Fastenaekens, accessed December 18, 2015, http://photoarts.com/visavis/Fastenaeken/ 
Fastenaeken1.html.

197. Werner J. Hannappel Photography, accessed December 18, 2015, http://www.wernerhannappel.
com/.

198. “Gabriele Basilico” in Studio La Citta, accessed December 18, 2015, http://www.studiolacitta.it/
English/Artists/GabrieleBasilico.php.

199. Graham Clarke, !e Photograph (Oxford: Oxford University Press, 1997), 56-73.

200. Fay Godwin, Land (London: William Heinemann, 1985).

201. Artnet, accessed December 18, 2015, http://www.artnet.com/.

202. Goccia di Spazio, accessed December 18, 2015, http://gocciadispazio.blogspot.pt/2011/01/
photograph-chapter-4-landscape-in.html.

203. “Andreas Gursky”, in Matthew Marks Gallery, accessed December 18, 2015, http://www.matthew 
marks.com/new-york/exhibitions/2004-05-08_andreas-gursky/works-in-exhibition/.

204. “Unconscious Places 1”, in !omas Struth, accessed December 18, 2015, http://thomasstruth32.
com/smallsize/photographs/unconscious_places_1/index.html.

fotógrafos205 que se podem associar ao estilo “deadpan” ou a esta aparente 
neutralidade e totalidade de visão, centrada na arquitectura, cidade e terri-
tório, e no modo como eles operam dentro de sistemas mais amplos: socio-
culturais, técnicos e históricos. Apenas para citar alguns nomes, veja-se por 
exemplo o trabalho de Walter Niedermayr206, Bridget Smith207, Ed Burtynsky208, 
Takashi Homma209, Matthias Hoch210, Candida Höfer211, Naoya Hatakeyama212, 
Axel Hütte213, Dan Holdsworth214, Richard Misrach215, John Riddy’s216, Simone 
Nieweg217, Yoshiko Seino218, Clare Richardson219 e Lukas Jasansky220.

205. Charlotte Cotton, The photography as contemporary art (London: "ames & Hudson world of 
art, 2004), 81-105.

206. Robert Miller Gallery, accessed December 18, 2015, http://www.robertmillergallery.com/
artists/all_artists/niedermayr/niedermayr.html.

207. Bridget Smith, “Mirage” in Frith Street Gallery, accessed December 18, 2015, http://www.friths-
treetgallery.com/shows/view/mirage/airport_las_vegas

208. Edward Burtynsky, accessed December 18, 2015, http://www.edwardburtynsky.com/.

209. Takashi Homma, in Azito, Dec. 18, 2015, http://azito-art.com/artists/takashi-homma/.

210. Matthias Hoch, accessed December 18, 2015, http://www.matthiashoch.com/.

211. “Candida Hofer”, in SHP Contemporary, accessed December 18, 2015, http://www.shpcontem-
porary.com/shp/Artist_Gallery/Pages/Candida_Hofer.html.

212. “On the Wall: Naoya Hatakeyama at SFMOMA”, in American Photo Mag, accessed December 18, 2015, 
http://www.americanphotomag.com/photo-gallery/2012/07/wall-naoya-hatakeyama- sfmoma

213. “Axel Hütte”, in Artnet, accessed December 18, 2015, http://www.artnet.com/artists/axel 
-h%C3%BCtte/.

214. Dan Holdsworth, accessed December 18, 2015, http://www.danholdsworth.com/projects/

215. Catherine Edelman Gallery, accessed December 18, 2015, http://www.edelmangallery.com/
misrach.htm.

216. “John Riddy” in Frith Street Gallery, accessed December 18, 2015, http://www.frithstreetgallery.
com/artists/works/john_riddy.

217. “Simone Nieweg” in MoMA, accessed December 18, 2015, http://www.moma.org/collection/
artist.php?artist_id=26446.

218. “Yoshiko Seino” in Photography-now, accessed December 18, 2015, http://photography-now.
com/artist/details/yoshiko-seino.

219. Claire Richardson, accessed December 18, 2015, http://www.clarerichardson.com/navigation-
page. htm.

220. JRP Ringier, accessed December 18, 2015, http://www.jrp-ringier.com/pages/index.php? 
id_r=4&id_t=&id_p=15&id_b=2485.
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Outros autores, referenciados ou publicados na scopio Editions, poderiam ser 
aqui nomeados visto que os seus trabalhos estão próximos ou integram este 
universo da Fotografa de Paisagem e, muitos deles, são exemplos da estética 
do “banal“ com temas Urbanos, Arquitectónicos e Paisagísticos. Desta forma, 
por exemplo, surge uma imagem de Robert Adams como exemplo de um autor 
representante da tradição modernista que operou um deslocamento para o 
que nós chamamos de compromisso pós-moderno. Ou seja, que comunicou 
uma mensagem e estética mais focalizada nos conflitos da cultura, da 
natureza e da destruição do meio ambiente pelo homem. Ele e outros autores 
foram responsáveis pelo “New Topographics model”, como já foi explicado, 
e contribuíram para influenciar as práticas fotográficas no que diz respeito à 
paisagem e a outros géneros: as estéticas pós-modernas e do “banal”. É essa 
influência que pode ser vista em muitas das imagens dos autores já publicados 
na scopio Editions que figuram no fim deste sub-capítulo como são Thomas 
Struth, Xavier Ribas e Philippe Chancel, James Smith, bem como Bas Princen. 
A nível nacional, são indicados jovens fotógrafos como Sérgio Rolando, Helder 
Sousa e Marta Ferreira onde é patente essa influência, bem como os fotógrafos 
Paulo Catrica, Edgar Martins e Rita Castro Neves.

ROBERT ADAMS
In a New Subdivision, Colorado Springs, 1969
Gelatin Silver Print, 15,2 x 15,2 cm
Yale University Art Gallery
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BAS PRINCEN
Mine (Orogenic Deposit), 2010 

BAS PRINCEN
Cooling plant (Dubai), 2009,
128 x 158 cm, Framed c-print

JAMES SMITH
Civic Stage, flagpoles, 001 (2016)

XAVIER RIBAS
Invisible Structures, 2006 -2008  
C-Type prints size 120 x 155 cm

PHILIPPE CHANCEL
Photographie numérique
tirage jet d´encre sur papier fine art 165 x 125 cm 
Courtesy Philippe Chancel & Galerie Philippe Chaume, Paris

THOMAS STRUTH
Silwan, East Jerusalem, 2009 Inkjet print
148,6 x 188,4 cm (58.5 x 74 in)
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PAULO CATRICA
Nc159/10 U Smaltovny from #imá$kova, from series “Praha 7”
15.06.2005, 09.19 hrs.

EDGAR MARTINS
Untitled from the series “"is is not a house”, 2008

RITA CASTRO NEVES
Ponto de Encontro, Porto, 2015

SÉRGIO ROLANDO
Consilium, Porto, 2015 

HELDER SOUSA
Unfinished Projects, Valongo, 2015

MARTA FERREIRA
EN 12, Porto, 2015
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Da Fotografia Documental à Fotografia de Arte

Grandes nomes, oriundos dos Estados Unidos, da Europa e de outras regiões 
do mundo, têm sido associados ao género da fotografia documental, que se 
centra na apreensão de acontecimentos de carácter social, político e histórico 
considerados relevantes: Lewis Hine, Dorothea Lange, Walker Evans, Robert 
Frank, Eve Arnold, Werner Bischof, Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, Bruce 
Davidson, Leonard Freed, Ernst Haas, Hiroji Kubota, Inge Morath, George Rodger, 
Sebastião Salgado, Dennis Stock, e muitos outros, contribuíram significativa-
mente, de várias formas, para o desenvolvimento da fotografia documental221. 
Será interessante ter em linha de conta que, desde o início, a fotografia docu-
mental pressupõe uma certa margem de referência e um determinado tipo de 
abordagem em relação ao tema a tratar. Por um lado, um “documento” está 
muito associado à “evidência” – ver a fotografia como um indicador da reali-
dade – e, por essa mesma razão, tem sido considerado como historicamente 
significativo e aceite como um relato objectivo do que aconteceu. Por outro 
lado, o seu próprio objecto é, simultaneamente, revelador do que está a acon-
tecer e da experiência emocional da circunstância, assim como do resultado da 
abordagem pessoal e subjetciva do fotógrafo222.
Como todos sabemos, a crença de que a fotografia pode sempre ser tida como 
um registo objectivo da verdade “histórica” é um embuste. Por exemplo, é cor-
recto dizer que, por um lado, certas fotografias são, de facto, “documentos”, uma 
janela para um mundo que já passou e que, nesse sentido, já se perdeu. É esse o 
caso de muitas colecções de materiais de fontes primárias que documentam a 
história política, social e cultural de um país. Por outro lado, não podemos ignorar 
o contexto cultural e social em que as fotografias foram tiradas, o que desconstrói 
a noção de que o fotógrafo é alguém que faz um registo neutro. A questão com-
plexa da veracidade da fotografia e da sua capacidade de expor realidades que 
de outra forma permaneceriam invisíveis é, geralmente, associada à fotografia 

221. Graham Clarke, !e Photograph (Oxford: Oxford University Press, 1997), 145-165.

222. Ibidem.

documental e aos seus fotógrafos. De entre os nomes relacionados com a foto-
grafia documental social que poderiam ser citados, Lewis Hine (1974-1940) é 
um dos mais importantes porque consegue que as condições humanas sejam 
um aspecto central do seu trabalho, evitando cair num tom acentuadamente 
propagandístico223. Esta tendência documental tradicional da fotografia ameri-
cana (propagandística) foi seguida por muitos autores, como, por exemplo, os 
fotógrafos ligados à FSA224 (Farm Security Administration), a agência do New 
Deal patrocinada pelo governo, criada por volta de 1935, destinada a combater a 
pobreza rural. De 1935 a 1944, nas suas várias encarnações institucionais, o pro-
jecto FSA deu emprego a fotógrafos itinerantes, sendo alguns deles famosos, 
como Margaret Bourke-White, Dorothea Lange, Arthur Rothstein, Walker Evans 
e Lee Russell. A maior parte dos trabalhos possuía uma forte agenda/inten-
ção política e, muitos deles, criaram imagens carregadas de fortes declarações 
políticas e sociais225. Refira-se que alguns autores, tais como Walker Evans e 
Robert Frank, foram capazes de manter uma certa distância relativamente a 
esse programa ideológico fortemente marcado e conseguiram transmitir a sua 
visão pessoal e temática de interesse226. A diferença no trabalho de fotogra-
fia documental de Evans, mesmo enquanto trabalhava para a FSA, é bastante 
significativa: ao escolher outros caminhos e temas como o vernacular e as 
pessoas comuns227 – arquitectura à face da estrada, igrejas rurais, barbeiros 
de pequenas aldeias e cemitérios – despertou-nos para as tradições esqueci-
das do homem comum e criou um dos mais notáveis trabalhos documentais de 
carácter histórico, cultural e social desse período nos Estados Unidos. 

223. Ibidem.

224. “Julliet Gorman: photography” in Jukin´in out: Contested Visions of Florida in new deal 
Narratives,accessed December 18, 2015, http://www.oberlin.edu/library/papers/honorshis-
tory/2001-Gorman/FSA/default.html.

225. Graham Clarke, !e Photograph (Oxford: Oxford University Press, 1997), 145-165.

226. Ibidem.

227. “Julliet Gorman: photography” in Jukin´in out: Contested Visions of Florida in new deal Narratives, 
accessed December 18, 2015, http://www.oberlin.edu/library/papers/honorshistory/2001-Gorman/ 
FSA/default.html.
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Robert Frank foi outro autor que marcou a diferença no universo do documen-
tal. The Americans (1959), a sua obra seminal, que mostrou uma visão frag-
mentada dos Estados Unidos, foi de alguma forma influenciada pelo texto 
radical anterior de Evans American Photographs (1938). Com esta obra, Robert 
Frank redefiniu o estilo documental, usando as suas imagens para documen-
tar/captar uma condição maior da cultura americana. As suas fotografias estão 
repletas de ícones americanos (bandeiras, fast food, estradas, etc.) e revelam 
uma tristeza desolada e sombria, obrigando-nos a (re)pensar se os felizes e 
bem sucedidos artefactos simbólicos culturais puseram a nu o modo de ser 
americano228. É este o caso de Prade-Hoboken (New Jersey, 1958), que incor-
pora a nova abordagem de Robert Frank ao estilo documental tendo em conta 
uma nova atmosfera e seu significado. Além disso, podemos mesmo dizer que 
o trabalho de Robert Frank representou uma noção de fotografia documental 
oposta à que foi tipificada na exposição The Family of Man229 que, com os seus 
temas bem estruturados, tinha sugerido um conjunto de ideais ausentes do 
mundo real que Robert Frank mostrou. Seguindo o seu exemplo, autores como 
W. Eugene Smith, William Klein, Leonard Freed, Garry Winogrand, Jim Alinder e 
Bill Owens logo surgiram, estabelecendo, um ambiente propício para os fotó-
grafos americanos que reinventaram a tradição documental no final dos anos 
[19]50 e início dos anos[19]60.
Assim, o que aconteceu foi que a tradição subjectiva e multifacetada que surgiu 
na década de [19]40 e início dos anos [19]50 se tornou o cenário inspirador atra-
vés do qual fotógrafos como Garry Winogrand, Diane Arbus e Lee Friedlander 
olharam o mundo. É por isso que Garry Winograd (1928-1984) diria mais tarde 
“Eu fotografo para descobrir como algo parecerá fotografado” e iria criar ima-
gens com um ponto de vista muito inovador e com um grande rigor formal, 
demonstrando desta forma como as suas observações furtuitas da vida quo-
tidiana eram, na verdade, imagens que iam muito para além da sua aparência 

228. Graham Clarke, !e Photograph (Oxford: Oxford University Press, 1997), 145-165.

229. Moma, accessed December 18, 2015, http://www.moma.org/learn/resources/archives/archi-
ves_highlights_06_1955; "e Steichen Collections, accessed December 18, 2015, http://www.stei-
chencollections.lu/.

exterior, tal como se pode ver em El Morocco230 ou nas figuras suspensas de 
Untitled231. Diane Arbus (1923-1971) é outro caso da década de 60, com a sua 
forma muito pessoal de estabelecer relações com as pessoas e a maneira 
muito perspicaz de olhar o mundo. O seu trabalho produziu vários retratos 
fotográficos com uma honestidade psicológica desarmante, veiculando ao 
mesmo tempo uma crítica feroz face à guerra e à agitação social e política dos 
anos 60 e 70. Um exemplo disso mesmo pode ser encontrado em Child with 
Toy Hand Grenade232 e Russian midget friends in a living room on 100th Street, 
N.Y.C. (1963)233, em que nos deparamos com os limites e a natureza da objec-
tividade quando confrontados com os difíceis e inescrutáveis dramas pessoais 
dos seres humanos.
O terceiro fotógrafo que também contribuiu para a redefinição da fotogra-
fia documental social na década de 60 foi Lee Friedlander (1934), que tentou 
compreender criticamente os valores e a vida do seu tempo, ao voltar a sua 
câmara para o “mobiliário cultural” da sociedade. Em Nashville234, a televisão 
é o artefacto electrónico que se torna um substituto para a humanidade, dan-
do-nos a ideia de que este meio de comunicação tem em si o poder de suprimir 
toda a experiência humana – até mesmo o nosso sentido de identidade. Em 
Colorado235, é na rua que se encontra o tema a tratar, transformando um auto
-retrato numa inquirição ontológica sobre a natureza da nossa individualidade 

230. Gary Winogrand, “El Morocco”, 1955, in Metropolitan Museum, accessed December 18, 2015, 
http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/1992.5107

231. Gary Winogrand, “Untitled”, 1960, in Metropolitan Museum, accessed December 18, 2015, http://
www.metmuseum.org/toah/works-of-art/1994.107.

232. Diane Arbus, “Child with Toy Hand Grenade”, 1960, in Metropolitan Museum, accessed December 
18, 2015, http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/2001.474

233. Diane Arbus,“Russian midget friends in a living room on 100th Street, N.Y.C.”, 1963, in 
Metropolitan Museum, accessed December 18, 2015, http://www.metmuseum.org/toah/works 
-of-art/2007.509.

234. Lee Friedlander,“Nashville”, 1963, in Metropolitan Museum, accessed December 18, 2015, http://
www.metmuseum.org/toah/works-of-art/1995.168.2.

235. Lee Friedlander,“Colorado”, 1967, in Metropolitan Museum, accessed December 18, 2015, http://
www.metmuseum.org/toah/works-of-art/1993.360. 
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no contexto de um mundo cada vez mais mediado, que era no que a sociedade 
se estava a transformar na altura. Se nos detivermos nos fotógrafos mais 
recentes cujos projectos se centram nos sujeitos humanos, crises sociais ou 
de diversas situações de injustiça, o estilo “deadpan” – que permite aos sujei-
tos controlar a sua representação e ter a câmara apenas como testemunho 
da sua existência e domínio de si próprio – parece estar muito em voga236. 
Existem variados fotógrafos e obras que podem de alguma forma relacionar-
se com esta abordagem ou corrente fotográfica e, aproximadamente desde o 
ano 2000, podemos referir os autores como Fazal Sheikh (1965)237, Chan Chao 
(1996)238, Zwelethu Mthetwa (1960)239, Adam Broomberg e Oliver Chanarin 
(1970)240, Trine Sondergaard (1972)241ou Dinu Li (1965)242.
Ainda que o documentário (ou o documentário social) não seja a forma foto-
gráfica dominante no mundo da arte, existem alguns artistas que são simulta-
neamente reconhecidos no meio artístico e documental e utilizam a fotografia 
como uma importante e inquietante ferramenta política e social243. O artista 
canadiano Allan Sekula (1951-2014)244 é um bom exemplo. Tanto no seu tra-
balho escrito, como na fotografia, ele apresenta argumentos fortes para usar 
a arte como apoio para as investigações exaustivas e politizadas de questões 
de carácter económico e social. As fotografias de Sekula vão para além do seu 

236. Charlotte Cotton, !e photography as contemporary art (London: "ames & Hudson world of 
art, 2004), 172.

237. Fazalsheikh, accessed December 18, 2015, http://www.fazalsheikh.org/index.php.

238. Chan Chao, accessed December 18, 2015, http://www.chanchao.net/portfolio/images.html.

239. “Zwelethu Mthethwa”, in Artnet, accessed December 18, 2015, http://www.artnet.com/artists/
zwelethu-mthethwa/.

240. Chopped Liver, accessed December 18, 2015, http://www.choppedliver.info/.

241. Trine Sondergaard, accessed December 18, 2015, http://www.trinesondergaard.com.

242. Dinu Li, accessed December 18, 2015, http://www.dinuli.com; “"e Mother of All Journeys”, 
2007, in Dinu Li, accessed December 18, 2015, http://www.dinuli.com/mother_journeys/08.html.

243. Charlotte Cotton, !e photography as contemporary art (London: "ames & Hudson world of 
art, 2004), 181.

244. “Allan Sekula”, in Atelier Calder, accessed December 18, 2015, http://www.atelier-calder.com/
allansekula_GB.html.

realismo através do uso de metáforas ou alusões como, por exemplo, no seu 
projecto Fish Story (1993-2000)245, no qual Sekula reconstruiu um modelo rea-
lista de representação fotográfica246 e, simultaneamente, assumiu uma pos-
tura crítica em relação à fotografia documental tradicional. Na verdade, o autor 
utiliza vários meios combinados como, por exemplo, a fotografia conjunta-
mente com sequências de slides e textos, informando acerca dos problemas 
que a indústria pesqueira enfrenta na contemporaneidade. Por conseguinte, 
as montagens analíticas de Sekula contrariam a ideia da fotografia como uma 
janela transparente para o mundo. Na verdade, elas reforçam não só a ideia de 
que as imagens documentais se devem simultaneamente co-relacionar com as 
experiências vividas que retratam, mas também com o reconhecimento de que 
a realidade é sempre demasiado complexa para ser plenamente representada 
e de que a ficção permite que o espectador se distancie da representação, per-
mitindo assim uma maior consciência da complexidade do mundo. Como notou 
já Bill Roberts: “No futuro, prestar-se-á atenção ao lugar central que Fish Story 
ocupará na mudança gradual, ainda incipiente no início dos anos [19]90, de uma 
cultura generalizada de resignação e cinismo para uma atitude de renovado e 
radical compromisso no mundo da arte”247.

245. “Allan Sekula Fish Story”, in Witte de With Contemporary Art, accessed December 18, 2015, 
http://www.wdw.nl/event/allan-sekula-fish-story/.

246. “In its complete exhibition form, first shown in 1995-6 in the port cities Rotterdam, 
Stockholm, Glasgow and Calais, Fish Story consisted of 105 colour photographs organised as 
seven chapters, or sequences, that were interspersed with twenty-six text panels across a num-
ber of rooms. To these were added two slide projections that were omitted from the accom-
panying book, published in 1995, each consisting of around eighty transparencies, shown at fif-
teen-second intervals in a separate projection room.” in Bill Roberts, “Production in View: Allan 
Sekula’s Fish Story and the "awing of Postmodernism”, in Tate Papers, n.18, 2012, accessed 
December 18, 2015, http://www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers/18/production 
-in-view-allan-sekulas-fish-story-and-the-thawing-of-postmodernism.

247. Bill Roberts, “Production in View: Allan Sekula’s Fish Story and the "awing of Postmodernism”, 
in Tate Papers, n.18, 2012, accessed December 18, 2015, http://www.tate.org.uk/research/publica-
tions/tate-papers/18/production-in-view-allan-sekulas-fish-story-and-the-thawing-of-post-
modernism.
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Outro exemplo é o de Paul Graham (1956-)248, um fotógrafo britânico significa-
tivamente dedicado no meio fotográfico, tendo desenvolvido diversos traba-
lhos pouco antes de este ser “invadido” pelo mundo mais amplo da arte con-
temporânea e de artistas como Nan Goldin, Andreas Gursky, ou Philip-Lorca 
diCorcia, para citar apenas alguns exemplos. Algumas tendências que parecem 
caracterizar o trabalho de Graham são a integração do uso contemporâneo da 
cor no género “documentário”: ver A1 – The Great North Road, Beyond Caring 
(1984-85), ou Troubled Land (1984-86), em que todos expandem a sua lin-
guagem visual, influenciando muitos outros fotógrafos britânicos que pouco 
depois se converteram ao uso da cor, tal como Richard Billingham, Tom Wood, 
Nick Waplington, e muitos outros. Graham também viajou e desenvolveu traba-
lhos fora do Reino Unido, continuando a explorar as características descritivas e 
artísticas do documentário, interligando-as.Esta questão pode ser confirmada 
através de projectos como New Europe (1988-1993), onde Graham usou um 
fluxo poético de imagens de modo a olhar para a tensão entre a sombra da his-
tória e o encaminhar veloz em direção a um superestado económico na Europa 
Ocidental, ou Empty Heaven (1989-1995), no qual aborda a relação entre o 
trauma histórico e o mundo da fantasia pueril típico do Japão. Os três trabalhos 
de Graham dedicados aos Estados Unidos são verdadeiramente representati-
vos da sua abordagem ao trabalho artístico documental: American Night, que 
retrata a paisagem e a fractura social da América através de imagens sobre-
postas; a shimmer of possibility, que se dedica a momentos da vida quotidiana, 
fazendo com que o fluxo de tempo faça parte da fotografia; e The Present, com 
os seus momentos duplos captados (não) encenados nas ruas de Nova Iorque.
Outros autores, referenciados ou publicados na scopio Editions, poderiam 
ser aqui nomeados visto que os seus trabalhos estão próximos e reflectem 
este universo da Fotografa de Documental à Fotografia de Arte Paisagem. As 
imagens que apresentamos em seguida, são de autores cujo trabalho integra 
este capítulo como, por exemplo, Robert Frank que representou uma noção de 

248. Paul Graham Archive, accessed December 18, 2015, http://www.paulgrahamarchive.com/intro-
duction.html.

fotografia documental oposta à que foi tipificada na exposição The Family of 
Man, ou num outro espectro, Paul Seawright cujo trabalho denota, entre outras, 
a influência de Paul Graham que também foi referenciado no texto, juntamente 
com Allan Sekula, como um fotógrafo simultaneamente reconhecido no meio 
artístico e documental. A imagem Xinjang Re-Construction de Tahir Un tam-
bém pode ser considerada herdeira destas influências. Nesta linha, embora 
com posturas e estratégias documentais e artísticas diferentes, temos ima-
gens de Valter Vinagre, Lara Jacinto e Vírgilio Ferreira, bem como José Maças de 
Carvalho, todos publicados pela scopio Editions.     
Por fim, mostramos uma selecção de imagens que exemplificam, em primeiro 
lugar, o modo inovador como certa fotografia entendia e representava as ver-
tentes da Arquitetura Moderna (a arquitetura produzida durante grande parte 
do século XX, inserida no contexto artístico e cultural do Modernismo, especial-
mente os períodos entre as décadas de 10 e 50). São exemplo desta fotografia 
da Arquitectura Moderna duas imagens de Kindel (Joaquín del Palacio), comu-
nicando obras do Arq. José Luis Fernández del Amo através de uma abordagem 
com carácter documental e artístico capaz de transmitir a poética dos espa-
ços, assim como as ideias que o arquitecto projeta nas suas obras. Em segundo 
lugar, apresentamos um conjunto de imagens pertencentes a Philippe Ruault 
e Paolo Rosselli cujos trabalhos, de forma diferente, denotam uma vontade 
de ir para além da fotografia tradicional de arquitectura na actualidade, incor-
porando nas suas fotografias as pessoas (apropriação dos espaços por parte 
do público) e explorando estratégias artísticas diferenciadas. Ou seja, vomo 
exemplos da fotografia de arquitectura onde quer o documental como o artís-
tico estão presentes e são capazes de trazer um novo rapport para o entendi-
mento do universo e prática da fotografia e da arquitectura contemporânea.



210 211

ROBERT FRANK
For Andrea 1954-1974, Mabou, 1975
Gelatin-silver print, 49,6 x 39,8 cm
Collection Fotomuseum Winterthur, gift by George Reinhart
© Robert Frank

PAUL SEAWRIGHT
Untitled (Moped) from series “Invisible Cities”, 2006
Kerlin Gallery, Dublin

PAUL SEAWRIGHT
Untitled (Pylon) from series “Invisible Cities”, 2004
Kerlin Gallery, Dublin

TAHIR UR
Xinjiang: Re-Construction, 2014
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VALTER VINAGRE
Série Posto de trabalho

LARA JACINTO
A realidade como  referência, 2014

VIRGÍLIO FERREIRA
Ser e Devir, 2014

JOSÉ MAÇÃS DE CARVALHO
Untitled (carro#3), 90 cm x 120cm, (2009), 2018

JOSÉ MAÇÃS DE CARVALHO
“co%ee shop”, 90 cm x 120 cm, (1991), 2017



214 215

KINDEL
Povoação de colonização El Realengo, Alicante, 1960
Architect: José Luis Fernández del Amo
© Herederos de Joaquin del Palacio

KINDEL
Habitação social, Belvis del Jarama, Madrid 1952
Arquitecto: José Luis Fernández del Amo, 
© Herederos de Joaquin del Palacio

PHILIPPE RUAULT
Center for Performing Arts -Dee and Charles Wily "eatre, Dallas - USA, 2010
Large format, 4x5”
Architecture by OMA

PHILIPPE RUAULT
Rolex Learning Center, Lausane-Switzerland, 2011
Large format, 4x5”
Architecture by SANAA
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PAOLO ROSSELLI
Guggenheim Museum, Bilbao - Espanha, 2007
Architecture by Frank Gehry

PAOLO ROSSELLI
"e  Young Museum, San Francisco - USA, 2005
Architecture by Herzog & De Meuron

PAOLO ROSSELLI
La Tourette, Eveux - França, 1999
Architecture by Le Corbusier
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Fotografia de Arte: A Manipulação Intencional da Imagem ou a Orquestração de 
um Evento

Outra tendência da fotografia de arte relaciona-se com autores que manipulam 
a imagem intencionalmente, como explica Graham Clarke249, abandonando o 
compromisso com o registo literal da realidade tal como ela é apreendida pelo 
olhar. As obras desses autores ofereceram uma nova consciência ligada mais ao 
subconsciente e/ou à relatividade do que à representação fidedigna do universo 
perceptível. Esta vertente é afim aos movimentos artísticos do Surrealismo, 
Dadaísmo e Futurismo, resultando em imagens que são propositadamente ence-
nadas, manipulados ou com uma forte carga metafórica250. Alvin Coburn é um 
dos primeiros exemplos desta tendência. A sua obra Vortograph (1917), baseada 
numa série de espelhos e em numerosos reflexos do sujeito, quebrou a litera-
lidade de superfície da fotografia modernista tradicional. Outros exemplos são 
Rayographs, de Man Ray (1923), a imagem múltipla manipulada de Lissitzky, 
em "e Constructor (1924), e as fotomontagens de John Heartfield (1935) ou de 
Richard Hamilton (1956). Há também artistas recentes cujo trabalho de fotografia 
pode ser descrito como um tableau ou tableau-vivant. Veja-se, por exemplo, o 
imaginário e “quadros” complexos criados por Joel-Peter Witkins251, carregados 
de significados metafóricos ligados a episódios religiosos ou a pinturas clássicas 
(ou mesmo com outro tipo de manipulação e objectivos); os retratos surrealistas 
de jovens crianças252 de Loretta Lux ou a manipulação radical da imagem de Anna 

249. Graham Clarke, !e Photograph (Oxford: Oxford University Press, 1997), 187.

250. Lucy Soutter, “Why Art Photography”, in Source: Photography Review issue 53 “Winter”, 
2007, accessed December 17, 2015, http://www.source.ie/archive/issue53/is53feature_Lucy_
Soutter_19_34_08_13-09-12.php.

251. Joel-Peter Witkin: An Objective Eye, accessed December 21, 2015, http://www.paulgraha 
machive.com/introduction.html.

252. Loretta Lux, accessed December 21, 2015, http://www.lorettalux.de.

Gaskell253, inspirada por Lewis Carroll ou pelas histórias dos Irmãos Grimm254. 
Podemos também acrescentar obras dedicadas à arquitectura e à cidade, como 
impossible architectures de Filip Dujardin255 ou the fictional buildings de Xavier 
Delory256. Os papéis encenados de Cindy Sherman (1954), a série Untitled Film 
Stills da década de 1970, bem como outra imagética pré-construída, como os 
“quadros” fotográficos de Jeff Wall, Insomnia (1994), e os cenários construí-
dos e fotografados de Thomas Demand, como Salon (1997), também podem ser 
ligados a esta tendência. 
Importa referir, neste universo de contrução de cenários, os projetos fotográfi-
cos cuja abordagem da arte conceptual remonta a meados dos anos [19]60 e 
[19]70. Referimo-nos a um conjunto de autores que, deliberadamente, criam os 
seus projectos fotográficos a partir de uma estratégia ou de um evento orques-
trado com o único objectivo de criar uma imagem ou uma série fotográfica257. 
Estes remontam à abordagem de arte conceptual de meados dos anos [19]60 e 
[19]70, que minimizava a importância da técnica e da autoria, defendendo que a 
importância artística residia no acto representado na fotografia. É o caso da Earth 
Art dos anos [19]70 e de artistas como Robert Smithson. O precursor desses 
artistas conceptuais foi Marcel Duchamp (1887-1968), mas há artistas e obras 
mais recentes que vale a pena mencionar: "e Chromatic Diet (1998), de Sophie 
Call, Family of the Future (1992-1997), de Oleg Kulik, "e Blob 4 (1999), de Jeanne 

253. “Anna Gaskell”, in Reframing Photography, accessed December 21, 2015, http://www.atelier-
calder.com/allansekula_GB.html.

254. “Anna Gaskell”, in Guggenheim collection oline, accessed December 21, 2015, http://www.gug-
genheim.org/new-york/collections/collection-online/artists/bios/581/Anna%20Gaskell.

255. “scopio #1 1/3 Aboveground”, in scopio network, accessed December 21, 2015, http://issuu.
com/cityscopio/docs/scopiomagazine1.

256. Xavier Delory, accessed December 21, 2015, 2015, http://www.xavierdelory.be.

257. Charlotte Cotton, !e photography as contemporary art (London: "ames & Hudson world of art, 
2004), 21.
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Dunning, Outdoor Sculpture (1999), de Erwin Wurm, Mairet (2000), de George 
Rousse, Head (2000), de Philip-Lorca diCorcia’s ou Passerby (1996), de Je! Wall.
Por fim, no que se refere a fotografia de arte, podemos falar de um grupo de 
autores cujo trabalho, como refere Lucy Soutter258, aspira a ser aceite e levado 
a sério no mundo da arte contemporânea, transcendendo, assim, o contexto 
especializado da fotografia. Na verdade, o estilo de alguns desses autores pode 
ser associado à estética de uma imagem fria e desapaixonada, a estetização 
do banal, muitas vezes referida como “deadpan style”259 – ou seja, a um tipo 
de fotografia frio, acutilante e imparcial (muitas vezes centrado em paisagens 
e temas arquitectónicos), que se tornou popular na década de [19]90, atraindo 
galerias e coleccionadores, e ajudando a fotografia a assumir uma posição mais 
central na arte contemporânea260. É o caso de muitos autores que foram alu-
nos de Bernd e Becher em Düsseldorf, Alemanha: Andreas Gursky, Thomas Ruff, 
Thomas Struth, Candida Höfer, Axel Hütte, Gerhard Stromberg e Simone Nieweg.
É importante notar que, embora a estrutura geral deste texto sobre o universo 
da fotografia artística e documental tenha sido baseada no estudo de auto-
res e escritos que nomeavam e analisavam diversas tendências existentes no 
universo da fotografia com origem nas correntes artísticas do modernismo, 

258. Lucy Soutter, “Why Art Photography”, in Source: Photography Review issue 53 “Winter”, 2007, 
accessed December 17, 2015, http://www.source.ie/archive/issue53/is53feature_Lucy_Soutter 
_19_34_08_13-09-12.php.

259. “"e ‘Germanic’ characterization of deadpan aesthetics also includes the traditional German 
photography of the 1920s and 1930s, known as New Objectivity. "us, we can say that August 
Sanders (1897-1966) and Erwin Blumenfeld (1897-1969) are the most significant forefathers of 
deadpan photography” in Charlotte Cotton, !e photography as contemporary art (London: "ames 
& Hudson world of art, 2004), 82-83. In fact, from a global perspective, we may even say that the 
Bauhaus, the New Objectivity, post-revolutionary Russia, and the American contingent of “straight” 
photographers can all be considered “straight” photographers, since they claimed that their artistic 
statements was in the real world.

260. Charlotte Cotton, !e photography as contemporary art (London: "ames & Hudson world of 
art, 2004), 31-52.

surrealismo e pos-modernismo, não consideramos que estas sejam definitivas, 
impermeáveis ou mesmo as únicas tendências que poderiam ter sido referidas. 
Como mencionado anteriormente, muitos autores revelam influências cruza-
das de correntes artísticas que se sobrepõem nos seus trabalhos. Por exemplo, 
olhando para a obra de Thomas Demand podemos afirmar que, por um lado, 
este autor aborda questões como as da indexalidade da fotografia com estra-
tégias artísticas pós-modernas, fotografando em tamanho natural maquetes 
que ele depois destrói e também que ele é simultaneamente muito influen-
ciado por noções de Matisse e de como esse pintor, um dos expoentes de arte 
moderna, traduzia as três dimensões em duas usando papel e cartão. É possível 
assim relacionar o trabalho de Demand com a estratégia dos artistas de insta-
lação conceptual dos anos [19]60 e [19]70, para quem as instalações assumiam 
uma enorme importância e simultaneamente a Matisse. Por outro lado, o seu 
trabalho pode ser enquadrado na família dos fotógrafos artistas pós-moder-
nos que adoptam uma estratégia de imagens pré-idealizadas com base em 
cenários pré-estabelecidos como fez, por exemplo, Jeff Wall e as suas ima-
gens “Tableau”. Além disso, não devemos ignorar a tensão permanente entre 
as tendências modernas e pós-modernas nos trabalhos de vários autores de 
fotografia contemporânea. Assim, por exemplo, na obra de Paul Graham, quer 
seja em Troubled Land ou American Night, só para exemplificar, vemos a ten-
são entre os objectivos documentais aparentemente tradicionais – centrado no 
tema da presença britânica na Irlanda do Norte ou da fractura social na América 
– e o questionamento e exploração do meio da fotografia em si, quebrando as 
suas próprias regras, como aconteceu com a sua estratégia de unir na época 
(1980) a prática de cores com o estilo “documental” em Troubled Land e com as 
imagens superexpostas em American Night.
Na verdade, podemos de alguma forma identificar as diversas formas como os 
fotógrafos se relacionaram com a arte em termos das ideias e correntes artís-
ticas que existiram ao longo da história, como Lucy Soutter explicou, “(...) há um 
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debate sobre se as imagens de Thomas Struth, Candida Höfer, Frank Breuer, 
etc., devem ser lidas em relação a uma visualidade modernista, uma crítica 
pós-moderna contemporânea ou então de uma outra forma mais entrelaçada 
com diferentes camadas de influências”261. Para terminar, vale a pena dizer 
que valorizamos ideias que apresentem uma visão inclusiva sobre fotografia 
de arte, aceitando que “(...) as fotografias podem destacar momentos fugazes, 
revelar realidades ocultas, desafiar os pressupostos, transgredir normas (tudo 
tendências clássicas modernistas) ...” , mas também que elas podem sim-
plesmente resultar de “... um envolvimento criativo com os materiais e com a 
forma”262.
Alguns dos autores referenciados neste texto sobre o universo da fotogra-
fia de arte, da manipulação da imagem ou da orquestração de um evento para 
construir uma imagem ou série já foram publicados na scopio Editions como se 
pode constatar pelas imagens que se apresentam em seguida dos autores Filip 
Dujardin, Boaz Aharonovitch, Cláudio Reis e Thomas Demand.

261. Lucy Soutter, “Why Art Photography”, in Source: Photography Review issue 53 “Winter”, 2007, 
accessed December 17, 2015, http://www.source.ie/archive/issue53/is53feature_Lucy_Soutter 
_19_34_08_13-09-12.php.

262. Lucy Soutter, “Why Art Photography”, in Source: Photography Review issue 53 “Winter”, 2007, 
accessed December 17, 2015, http://www.source.ie/archive/issue53/is53feature_Lucy_Soutter 
_19_34_08_13-09-12.php.

FILIP DUJARDIN
Untitled from the series “Fictions”.

BOAZ AHARONOVITCH
Germany of the 1940s is conflated with images 
of contemporary Germany taken in 2007. 
“"en” and “now” are fused
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Sem título
Série “Circo”, 2012
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Sem título
Série “Circo”, 2012
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VG Bild-Kunst, Bonn / SPA, Lisboa
Kontrollraum / Control Room, 2011, C-Print/ Diasec, 200 x 300 cm
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Publicações Alternativas no Universo da Fotografia Documental e Artística: 
Arquitectura, Cidade e Território

Falamos neste capítulo sobre publicações alternativas de edições não conven-
cionais que utilizam a imagem e fotografia para (re)pensar Arquitectura, Cidade 
e Território. Publicações capazes de transmitir ideias significativas provenien-
tes de narrativas visuais criativas ou irreverentes e abrangendo vários aspec-
tos e estudos que se relacionam com o universo da arquitectura, entendendo 
esta prática e disciplina de forma abrangente. Estas publicações nas quais a 
imagem fotográfica é o principal instrumento de expressão e investigação 
podem focalizar-se em diversos tipos de problemáticas na área da fotografia 
documental e artística: temáticas sociais, económicas, políticas e outras mais; 
temáticas sobre arquitectura, cidade ou território, questões sobre os lugares 
em que as pessoas vivem, trabalham e se divertem, ou sobre o modo como elas 
se apropriam desses espaços e comunicam entre si, ou mesmo sobre os mun-
dos interiores e a sua relação com a vida e o exterior.
Começamos por referir objectos impressos como fanzines, little magazines 
ou qualquer outro tipo de publicações alternativas peródicas em que certos 
conceitos ou questões consideradas de interesse são exploradas de forma 
não tradicional e em que a imagem fotográfica é crucial ou até mesmo o único 
meio para transmitir a postura crítica, o significado e a poética das narrativas 
visuais apresentadas. Incluímos também neste conjunto publicações não-tra-
dicionais onde podemos encontrar análises e textos com alguma profundidade 
sobre fotografia, como na revista Photography and Culture263, ou em pequenas 
publicações independentes apenas de texto, como por exemplo, Conversations 
With Photographers264 de Jorg M. Colberg e Conversations with Photographers 
2008265, da editora La Fábrica, ou publicações contraculturais como Purple 

263. Taylor&Francis Online, accessed 21, December, 2015, http://www.tandfonline.com/loi/rfpc20#.

264. J.M. Colberg, “Conversations with Photographers”, in Conscientious, accessed December 21, 
2015, http://jmcolberg.com/weblog/conversations.

265. “Conversations with Photographers 2008”, in Artbook, accessed December 21, 2015, http://
www.artbook.com/9788492498307.html.119 http://editions.purple.fr/f12.php.

Journal266, de Elein Fleiss, ou até mesmo publicações não-tradicionais sobre 
fotografia social e documental e outros assuntos relacionados, tais como o 
American Ethnography Quasimontly267.
Outras publicações alternativas periódicas de interesse são, por exemplo, cer-
tas little magazines268, quer voltadas para a própria fotografia quer utilizando 
a imagem fotográfica como meio para compreender, comunicar, abordar e rea-
lizar investigação sobre arquitectura, cidade e território, ou outros assuntos 
relacionados. Convém lembrar que estas publicações alternativas são já objec-
tos impressos, que geralmente apresentam numerosas ilustrações, reprodu-
ções de arte, fotografias e desenhos, como podemos ver em Clip, Stamp, Fold: 
The Radical Architecture of Little Magazines 196X-197X269. 
Importa aqui referir o universo próprio das little magazines onde a fotografia é 
o tema principal, como é o caso de 291 e Camera Work270, de Alfred Stieglitz, ou, 
para dar um exemplo actual, publicações alternativas como Les Editions Purple, 
dirigidas por Elein Fleiss271, em que a imagem fotográfica está muito presente 
e constitui o meio visual principal de expressão e estudo. Ainda outro tipo inte-
ressante de publicações alternativas periódicas, também perto do espírito das 
little magazines (em que a imagem fotográfica é particularmente usada como 

266. Purple Magazine, accessed December 21, 2015, http://purple.fr/magazine/

267. Howard Becker, Photography and Sociology, in Studies in the Anthropology of Visual 
Communication, 1974, accessed December 21, 2015, http://www.americanethnography.com/arti-
cle.php?id=69#.UQ169ehGq00.

268. “"ese alternative publications came out first in the late nineteenth and early twentieth cen-
tury in England and the USA to designate progressive literary journals. "e term “little magazine” 
was reformulated during the 1960s to take on the contemporary proliferation of independent and 
alternative architectural periodicals that reflected critically and many times influenced the political, 
social and artistic changes of the period.” in Joaquim Moreno, “Sobre a superfície para papel”, in On 
the Surface, edited by Pedro Neto and Pedro Bandeira (Porto: scopio Editions, 2012), 160-166.

269. Beatriz Colomina et al (Editors), “Little Radicalism: Clip, Stamp, Fold: "e Radical Architecture of 
Little Magazines, 196X-197X”, in Journal of Architectural Education, Vol.61, Issue 3, February 2008, 
69-70.

270. Index of Modernist Magazines, accessed December 21, 2015, http://sites.davidson.edu/
littlemagazines/291/; “Camera Work Bibliography” in Index of Modernist Magazines, accessed 
December 21, 2015, http://sites.davidson.edu/littlemagazines/camera-work-bibliography.

271. Purple Magazine, accessed December 21, 2015, http://purple.fr/magazine/.
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o principal instrumento visual e meio para perceber, compreender e analisar 
não só a arquitetura mas também o modo como as pessoas vivem e se apro-
priam de diversos lugares) são a scopio272 e a fanzine Preston is my Paris273. A 
primeira é a nossa revista anual de fotografia dedicada a diferentes questões 
relacionadas com arquitectura, cidade e território; a segunda é um arquivo foto-
gráfico com multiplas perspectivas, que aborda temas tão diversos como a vida 
quotidiana, os lugares subvalorizados, a arquitectura, a identidade e o agora. 
Por fim, outro tipo de fanzines incluidas neste grupo de publicações periódicas 
relacionadas com a fotografia contemporânea, abrangendo diversos temas e 
promovendo o trabalho tanto de fotógrafos conhecidos, como de jovens fotó-
grafos desconhecidos são, só para citar dois exemplos, são a 10x15274, uma fan-
zine espanhola digital de acesso grátis dedicada à fotografia contemporânea e 
criada em 2008 por Eduardo B. Muñoz, Lucía Morate, María Platero e Arantxa 
Boyero, ou a Romka Magazine275.
No que diz respeito às publicações alternativas não periódicas incluidas neste 
capítulo e que consideramos de interesse, como as bookzines, os livros de 
artistas, os fotolivros e outros objectos impressos semelhantes, podemos 
começar por referir os fotolivros e/ou livros de artistas. Estes desenvolveram a 
sua própria estética desde o século XIX, permitindo a diferentes autores pensar 
sobre a fotografia e criar narrativas visuais que iam além da matriz tradicional 

272. Pedro Gadanho, “Other Little Magazines #12 – On Photography”, in Shrapnel Contemporary,
accessed December 21, http://shrapnelcontemporary.wordpress.com/2010/10/29/other-little-
magazines-12-on-photography.

273. “Preston is my Paris”; in Archizines, accessed December 21, 2015, http://www.archizines.com/
Preston-is-my-Paris; Fanzine 10x5, accessed December 21, 2015, http://fanzine10x15.blogspot.
pt/2012/03/lightyournumber.html; “Entrevista a los editores de 10x5 de fotografía contempo-
ránea, in Xatakafoto, accessed December 21, 2015, http://www.xatakafoto.com/entrevistas/
entrevista-a-los-editores-de-10x15-fanzine-digital-de-fotografia-contemporanea.

274. Romka Magazine, accessed December 21, 2015, http://romkamagazine.com/about.

275. Stephen Bury, “"e Photo-book as Artist’s Book”, in Arlis Norden Annual Conference 2009 
(Moderna Museet, Stockholm, June 2009).

que subjazia às perspetivas sobre a retratística ou a pintura de paisagem, como 
se explica em The Photo-book as Artist’s Book276, de Stephen Bury.
Podemos assim destacar algumas publicações e diversos autores que docu-
mentam as realidades do mundo, quer estas sejam duras, efémeras ou comuns, 
adoptando uma postura alternativa, ainda que esses objectos impressos 
tenham sido posteriormente absorvidos pelo mercado de arte. Os fotolivros ou 
livros de artistas em questão são, por exemplo: the bird’s-eye views, superim-
position e montage (1931) , de Moi Ver277, A Night in London (1938)278, de Bill 
Brandt, ou, avançando no tempo, Twenty-six Gasoline Stations (1962)279, de 
Ruscha, e, mais recentemente, Guide280, de William Eggleston, e Looking for 
Love (1996)281, de Alec Soth. Estes dois últimos, como Joerg Colberg282 explicou 
já, tiveram também a “mão” dos seus Curadores - John Szarkowski (em Guide) 
e Misha Kominel (em Looking for Love). 
Ainda que seja impossível destacar os fotolivros mais importantes, tendo 
em conta a grande quantidade desses objectos impressos produzida desde 
o final do século XIX, podemos referir uma série de autores significativos e 
centrar a nossa atenção em cidades que têm sido amplamente documenta-
das por esse tipo de publicação como, por exemplo, Nova Iorque e Paris. Entre 
outras coisas, essas publicações mostram a relação intensa e especial entre o 

276. “Moi Ver: Paris”, in Photoeye Bookstore, accessed December 21, 2015, http://www.photoeye.
com/bookstore/citation.cfm?catalog=PK814&i=&i2=.

277. “Bill Brandt Biography”, in Victoria & Albert Museum, accessed December 21, 2015, http://www.
vam.ac.uk/content/articles/b/bill-brandt-biography.

278. “Edward Ruscha”, in Whitney Museum of American Art, accessed December 21, 2015, http://
whitney.org/Collection/EdwardRuscha.

279. John Szarkowski, “Introduction to William Eggleston’s Guide”, accessed December 21, 2015, 
http://www.egglestontrust.com/guide_intro.html.

280. http://alecsoth.com/photography.

281. J. M. Colberg, Review (of sort): Looking for Love, 1996 by Alec Soth, accessed December 21, 2015, 
http://jmcolberg.com/weblog/2012/11/review_of_sorts_looking_for_love_1996_by_alec_soth

282. “Eugène Atget”, in Luminous-Lint, accessed December 21, 2015, http://www.luminous-lint.
com/app/photographer/Eugene__Atget/A.
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fotógrafo e o espaço urbano, tal como explica José Neves (ver A Universe that 
is Constantly Exploding – Paris & New York in the Photobook). É o caso de Atget 
– Photographe de Paris (Nova Iorque, 1930)283, de Eugène Atget, Life is Good 
& Good for You in New York: Trance Witness Revels (Nova Iorque, 1956)284, de 
William Klein e, mais recentemente, Subway (Nova Iorque, 1986)285, o fotolivro 
de Bruce Davidson. 
Quanto aos fotolivros especificamente relacionados com arquitectura, nos 
quais a fotografia é a principal ferramenta visual para documentar a visão do 
autor e a sua perceção da arquitectura, cidade e território, podemos citar as 
publicações Amerika e Russland, Europa, Amerika, de Mendelsohn. Estas duas 
publicações são realmente exemplos significativos do uso da fotografia para 
lá da ilustração, particularmente no caso de Amerika, onde podemos reconhe-
cer uma narrativa visual criada a partir da sequência das imagens fotográfi-
cas, explicando uma nova visão (uma nova arquitectura moderna) na cidade 
contemporânea286.

283. William Klein, “Life is Good and Good for You in New York”, in Photobookstore, accessed 
December 21, 2015, http://www.photobookstore.co.uk/photobook-life-is-good-and-good-for
-you-in-new-york-_books-on-books%5E.html.

284. Photo-Eye, accessed December 21, 2015, http://www.photoeye.com/bookstore/citation.
cfm?catalog=PK947&i=&i2=.

285. “In Mendelsohn’s case, photography was a significant tool in the assembly of his travel-based 
narratives. Mendelsohn’s use of photographs betrays a reversal of the more typical relationship 
between landscape and an architect’s creative process. Rather than having drawn inspiration for 
new man-made forms from nature, Mendelsohn’s travel images evoked a world in which techni-
cal artifacts appear to constitute the background against which new architecture might – or might 
not – emerge. Although most readily apparent in his book Amerika: Bilderbuch eines Architekten 
(An Architect’s Photo Album), this perspective persists throughout his second book, Russland, 
Europa, Amerika” in Jeremy Kargon, From Building towards Landscape: Erich Mendelsohn and a 
Reconstitution of Geographical Forms, 1929-1939, 2010, accessed December 21, 2015, http://www.
jkargon-architect.com/files/2010_01_07_From_Building_Toward_Landscape_IMAGES.pdf.

286. Michele Stavagna Michele, “Image and the Space of the Modern City in Erich Mendelsohn’s 
Amerika: Bilderbuch eines Architekten” in Die realitat des Imaginaren. Architektur und das digi-
tale Bild, 10 Internationales Bauhaus-Kolloquium, Weimar, 2007 (Weimar: Verlag des Bauhaus-
Universitat Weimar, 2008), 339-344.

Finalmente, importa sublinhar que os fotolivros e livros de artistas têm vindo 
a ser usados há décadas por muitos artistas visuais sempre que este objecto 
impresso alternativo se adequou aos seus projetos artísticos e provou ser o 
meio mais adequado de expressão. Há muitos exemplos significativos neste 
contexto artístico, embora estes nunca consigam cobrir todo o tipo de obras 
que poderiam ser aqui referidas. 
Em seguida, apresentámos um conjunto de imagens que exemplificam o tipo de 
publicações referentes a este capítulo, algumas delas referenciadas no texto 
como, por exemplo, scopio magazine - publicação periódica sobre fotografia 
no universo de arquitectura, cidade e território editada pela scopio Editions -, 
Conversations With Photographers, de Jorg M. Colberg e outros exemplos de 
publicações da responsabilidade da scopio Editions ou que foram referenciadas 
no livro Cityzines cujo enfoque é a temática deste capítulo.
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