
Qual é a identidade que prevalece? A virtual, a real ou a do quotidiano? Talvez 
seja preocupante e pertinente a ideia de que pode não haver identidade alguma, 
apenas comunicação e reprodução sem enraizamento, sem reflexão

Pedro Rosário Nunes

Nasceu em Lisboa em 1971, cidade onde vive actualmente 
e procura realizar o seu trabalho na área de fotografia 
de autor. Estudou no ARCO e frequentou também o curso 
avançado da MAUMAUS-Centro de contaminação visual.
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Nasceu em 1997, em Lisboa, concluíu a sua licenciatura 
em Cinematografia e abraçou a fotografia como freelancer, 
enquanto estudante.

Lucinda, de 90 anos, vive natural e confortavelmente sozinha há décadas sem 
marido nem filhos, entre a nostalgia e a confiança devota na sua rotina

Alexandra Paramês
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Nasceu em 1978 nas Caldas da Rainha, no seio de uma 
família de fotógrafos amadores, deixou para trás uma 
carreira de economista para cursar Produção Audiovisual 
e Multimédia e fotografa para si num “acto de libertação, 
reflexão, poesia e humildade”.

Lula! Lula! Lula! Gritaram as crianças na praia, após a captura, enquanto as suas 
mães lavavam roupa, na confluência de um ribeiro em São Tomé

Gonçalo Rabiais

LEGENDAS.indd   3 26/08/22   19:29



Infante D. Henrique liderando os navegadores no Padrão dos Descobrimentos, 
apontado a Sul, num dia em que poeiras laranjas do deserto do Sahara 
enevoaram a capital

Nasceu em 1992 em Almada, reside em Lisboa e entre várias 
experiências profissionais e académicas é a fotografia que 
desde a juventude a faz sentir-se livre.

Joana Coelho
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Nasceu em 1972, reside em Lisboa, engenheiro eletrotécnico 
de profissão, tem a fotografia de rua e documental como 
hobby.

Mulher assiste a um jogo de futebol amador no Parque das Nações, em Lisboa, 
junto à ponte Vasco da Gama, numa manhã ventosa de domingo

João G. Azevedo
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Giselle Brown fuma um cigarro no seu camarim, durante o processo 
de transformação em drag queen

Nasceu em 2000, nas Caldas da Rainha, cidade na qual se 
formou em multimedia. Tendo um gosto muito especial por 
fotografia ingressou no IPF, um ano depois.

João Vilaça
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Projeção de Donald J. Trump numa casa abandonada e já com alguns sinais 
de deterioração. Surge como crítica ao poder e tomadas de decisão de pessoas 
influentes que, muitas vezes, levam a sociedade à ruína e decadência

Nasceu em 1991, no Seixal. Formou-se em psicologia, com 
especialização em justiça e vítimas de crime. Apesar de 
exercer como psicólogo, a sua paixão pela fotografia levou-o 
a fazer o curso profissional de fotografia.

Luis Rossa
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A Covid-19 e o isolamento, conduziram a um projecto de retratos do espaço íntimo, 
físico e psicológico

Nasceu em 1996 em Munique, na Alemanha, onde se 
licenciou em jornalismo, seguindo-se o mestrado em Lisboa, 
em Estudos de Cultura e Literatura, mas a sua antiga paixão 
pela fotografia arrebatou-a.

Magdalena Seidenspinner
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Idosa reza diante de um túmulo no dia de finados, durante a pandemia de Covid-19

Nasceu no ano de 1980, é natural de Oliveira de Azeméis, 
actualmente vive em Lisboa. O que inicialmente começou 
sem grande pretensão, participando em pequenos concursos 
locais de fotografia, levou-o de hobby à sua maior paixão.

Marco Soares
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Pescadores em Lisboa à beira-Tejo, em Julho de 2021

Nasceu em 1964 em Lisboa, é advogada e há dois anos 
concretizou o sonho de se profissionalizar na área da 
fotografia. Pretende, sempre que possível, aliar a escrita à 
fotografia.

Francisca Leitão
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A sombra de alguém circula no contraste social de um bairro da Reboleira, na 
Amadora

Nasceu em 1999 em Lisboa e após concluir os estudos de Som 
e Imagem na ESAD das Caldas da Rainha, busca uma visão 
documental e autoral da sua vivência contemporânea.

Marta Diegues dos Santos
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Um idoso oferece flores a duas freiras no Santuário de Fátima, 
em 13 de Janeiro de 2022, no decurso de um projecto de reportagem de todos 
os dias 13 em Fátima

Nasceu em 1987 no Brasil, onde praticou a advocacia 
durante alguns anos, antes de decidir mudar-se para Lisboa 
e dedicar-se à fotografia. É apaixonado pela fotografia 
documental e pelo autoretrato, que lhe permitem explorar 
questões sensíveis na sociedade.

Pedro Nogueira
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Alguém posou para o projecto “Paisagem Luminosa”, sobre a fusão entre 
o documentalismo fotográfico e a premissa “fotografia não é pintura”

Nasceu em 1999 em Loulé e depois da sua formação inicial 
em jornalismo e comunicação, busca um olhar documental 
na leveza do subjectivo na moda e em projectos autorais.

Pedro Antunes Figueira
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Verão de 2019 pré-covid. Turista vence a gravidade na Fortaleza de Sagres

Nasceu em 1980 em Lisboa, licenciou-se em Turismo 
e especializou-se em Estudos Asiáticos e História de Arte. 
Trabalha como guia intérprete há mais de 20 anos. A máquina 
fotográfica foi sempre uma companhia pelo mundo, desde 
a adolescência. Aproveitou o período de paragem forçada, 
da pandemia, para estudar fotografia e cimentar 
conhecimentos na área.

Raquel Martins
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Uma criança oriunda de família humilde, olha serenamente nas imediações 
da sua aldeia de condições precárias no Limpopo, em Moçambique

Nasceu em 1980 em Coimbra, exerceu advocacia até ao dia 
que se dedicou exclusivamente às artes, sendo actualmente 
professor de dança e seguindo a sua paixão juvenil pela 
fotografia é freelance em Lisboa.

Rui Barroso
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Com a diminuição das restrições impostas pela Covid-19, em Outubro de 2021, 
as ruas de Lisboa voltam a encher-se cautelosamente de turistas e visitantes

Nasceu em 1989 em Vila Franca de Xira. Trabalha em 
farmácia comunitária e numa viagem a Paris, aos 22 anos de 
idade, apaixonou-se pela fotografia. Simultaneamente com a 
sua formação, é fotógrafo freelance.

Rui Costa
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Uma habitação num antigo pombal desactivado, surge escondida entre a urbe 
e as plantas que povoam a parte baixa da Rua dos Sete Moinhos, em Lisboa

Nasceu em Cagliari, Itália, em 1989. Nos últimos doze anos 
a fotografia é parte integrante da sua vida diária, os seus 
projectos visam sempre contar a história dos mais variados 
âmbitos sociais, falando especificamente sobre indivíduos ou 
contextos urbanos.

Stefano Melis
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Dois pescadores olham à popa no regresso ao porto de Setúbal, durante
uma reportagem sobre as adversidades e riscos pessoais, profissionais, sociais 
e económicos da sua actividade

Nasceu em 1996 em Setúbal e licenciou-se em Pintura pela 
Faculdade de Belas Artes de Lisboa, mas no seu fascínio 
pela fotografia surgiu a necessidade de retratar e registar 
questões sociais e ingressou no mundo da fotografia como 
freelance.

Vanda Pereira
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A avó Ludovina apanha lenha, durante um projecto fotográfico sobre a consciência 
do efémero, entre uma pandemia e uma guerra tão perto entre nós

Nasceu em 2000 em Leiria e desde cedo a sua paixão pela 
fotografia fê-la querer viver a fotografar ou talvez a filmar, 
tendo estudado Realização Audiovisual e trabalha como 
freelance.

Vitória Moleirinho
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Nasceu em Almada em 2022.

Reação instantânea a um contexto fugaz interessante, com uma pessoa anónima,
passado numa terça-feira de outubro de 2021 na Feira da Ladra

catarina santos
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