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Resumo 
 
Os olhares sobre Portugal fixados através das objectivas e provas de fotógrafos 

estrangeiros foram uma constante desde a altura da introdução da fotografia no país, 

anunciada pouco depois do seu aparecimento em França e Inglaterra, no fim dos anos 

30 do século XIX. 

Nesta comunicação cingir-nos-emos ao século XX e em particular à sua segunda 

metade, que tem nas décadas de 50, 70, e 90, períodos particularmente férteis e com 

características bem distintas. 

Contrariamente a uma abordagem cronológica será feita uma aproximação temática 

tomando como base a palavra “Portugal” e/ou “Portugueses” inscrita em álbuns 

fotográficos sensivelmente da mesma altura, para uma confronto da visão de fotógrafos 

portugueses com o olhar de fotógrafos estrangeiros que passaram pelo nosso país.  

Deste modo será comparado o álbum Portugal (1972), editado pelo estado português, 

com a imagem do Portugal (1971) do fotógrafo Neal Slavin e, do mesmo modo, o 

álbum Portugueses (1985) de Luíz Carvalho, com Les Portuguais (1989) de diferentes 

fotógrafos francófonos.  

Ensaia-se deste modo um primeiro encontro na procura da identidade, do documento, 

ou da imagem autoral sobre o nosso país por fotógrafos estrangeiros, a partir do qual se 

procuram outras pistas essencialmente através das encomendas dos Encontros de 

Fotografia de Coimbra (1994, 1995, 1996). 



      Solúvel e insolúvel este povo. 
      Na memória dos outros e na sua mesma. 
       
      Jorge de Sena (Agosto de 1971)1 
 
       
1. Introdução 
 
A imagem que temos de nós próprios, como indivíduos, ou fazendo parte de um 

colectivo que se desenha nos contornos de um país e de uma cultura nacional, não 

coincide geralmente com a imagem que os outros têm de nós. Nesse embate há um 

misto de revelação e deslumbramento mas também de desvio e de desencontro, há um 

jogo de sedução e de interesse, há uma postura assumida no “arrumar de uma casa” que 

o outro tanto pode respeitar como insistir em ver “desarrumada”. O que se escreve, o 

que se lê, o que se fotografa, ou regista em filme, nunca é a realidade, é a transposição 

dessa realidade para uma sua forma codificada, é a construção de uma meta realidade, 

sujeita aos filtros da inscrição e da sua descodificação.  

A fotografia, em particular, é um dos mais imediatos processos de fragmentação da 

realidade como estratégia para o seu posterior exame, armazenamento, partilha e 

reconstituição, é um processo simbólico de conotações e denotações2 - de códigos 

portanto -  interpretados mediante um entendimento subjectivo de quem a realiza e vê. 

Nesse sentido é interessante confrontar o discurso que se dá de um país apoiado na 

imagem fotográfica, numa visão de dentro para fora, com a constatação do 

entendimento estrangeiro sobre esse país, num movimento inverso. 

A percepção da importância desta dupla leitura ficou patente na orientação que Jorge 

Calado imprimiu na constituição da Colecção Nacional de Fotografia, atribuição que lhe 

foi conferida pela Secretaria de Estado da Cultura em 1988, estabelecendo como um dos 

critérios de aquisição de espécimes a incorporação de imagens realizadas no nosso país 

por fotógrafos estrangeiros tendo reunido, neste âmbito, 53 fotografias3, num total de 

346 que constituíram o núcleo inicial desta colecção. 

                                                 
1 Extracto do poema “Os Ossos do Imperador”, in, Jorge de Sena (1972), Exorcismos, Lisboa: Moraes 
Editores, usado como epígrafe no álbum fotográfico Portugueses de Luíz Carvalho (Carvalho, 1985: sp). 
 
2Roland Barthes (1977/1980). “Rhetoric of the Image”, in Alan Trachtenberg (ed.) (1980). Classic Essays 
on Photography, New Haven (Conn.): Leete´s Island Books, pp. 269-285. 
 
3 Secretaria de Estado da Cultura e Jorge Calado (1990). 1839-1989 – Um Ano Depois/One Year Later, 
Porto e Lisboa: Porto Editora e Ether para a  Secreataria de Estado da Cultura. 
 



Este conjunto de imagens foi patente ao público na Galeria Almada Negreiros, no início 

de Janeiro de 1991, na exposição com o título 1839-1989 Um Ano Depois / One Year 

Later4 comissariada pelo próprio Jorge Calado, tendo sido ainda no mesmo ano parte 

integrante da mostra fotográfica Portugal 1890-1990, uma das exposições que Portugal 

levou à Europália (Bélgica) como país foi convidado. 

Uma parte importante da história da fotografia em Portugal no século XIX é devedora 

dos fotógrafos estrangeiros que por cá passaram acabando alguns por estabelecer os 

seus negócios e estúdios entre nós, de que são exemplos Karl Emil Biel (1838-1915), 

Alfred Fillon (1825-1881), ou Francesco Rocchini (c.1820-1895). Outros, porém, 

tiveram pelo nosso país passagens mais breves, como Francis Frith (1822-1898) ou Jean 

Laurent (1816-1892), mas que não deixaram por isso de ter a merecida atenção da 

Colecção Nacional de Fotografia, estando nela representados.  

A facilidade de mobilidade no século XX, e a procura do registo fotográfico como 

documento, trouxe até nós um conjunto vasto de fotógrafos de diferentes gerações nos 

quais se incluem nomes como Cartier-Bresson (1908-2004), Édouard Boubat (1923-

1999), Georges Dussaud (n.1934), Joseh Koudelka (n.1938), Neal Slavin (n.1941), Guy 

Le Querrec  (n.1941), Sebastião Salgado (n. 1944), Gabriele Basilico (1944-2013), 

Bernard Plossu (n.1945), Thomas Joshua Cooper (n.1946), Cristina Garcia Rodero 

(n.1949), só para mencionar alguns que, estiveram presentes entre nós principalmente 

nas décadas de 50, 70 e 90. 

Muitos destes olhares estrangeiros estão representados em colecções de fotografias 

nacionais nomeadamente na Colecção Nacional de Fotografia, na colecção de arte da 

Caixa Geral de Depósitos, na colecção do Centro de Artes Visuais de Coimbra, e na 

colecção de fotografia do Banco Espírito Santo. 

Das diferentes possibilidades de análise do olhar estrangeiro sobre o nosso país 

privilegiámos o registo fotográfico da segunda metade do século XX não só porque a 
                                                 
4 Este título refere-se, por defeito, tanto ao tempo que mediou entre o início da aquisição das imagens 
para a colecção e a sua apresentação, 16 meses após a primeira aquisição (Calado, 1990:18), como 
também ao atraso relativamente às comemorações, que já tinham decorrido noutros países, na celebração 
dos 150 anos do anúncio do processo fotográfico de Daguerre. 
Na verdade em Paris já tinham tido lugar duas exposições, L´Invention d´un Regard (1839-1918) no 
Museu de Orsay, entre 4 de Outubro e 31 de Dezembro de 1989, comissariada por Françoise Heilbrun, 
Bernard Marbot e Philippe Néagu, e L´Invention d´un Art (12 de Outubro a 1 de Janeiro de 1990), no 
Centro Georges Pompidou, comissariada por Alain Sayag e Jean-Claude Lemagny. 
Do outro lado do Atlântico, no Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, já tinha decorrido a exposição 
Photography Until Now, realizada entre 14 de Fevereiro e 29 de Maio de 1989, e que deu origem a uma 
publicação com o mesmo nome, ambas organizadas pelo seu director do departamento de fotografia, John 
Szarkowski. 
 



imagem documental adquiriu uma importância própria, divulgada através das várias 

agências criadas no pós-guerra de que a Magnum é a mais conhecida, mas também por 

ter assumido a liberdade de absorver características que permite associar o documento a 

uma visão pessoal do fotógrafo de acordo com a sua sensibilidade. 

Contrariamente a uma abordagem cronológica será feita uma aproximação temática na 

análise de alguns álbuns de fotografia nacionais e estrangeiros em que a palavra 

Portugal e/ou Portugueses é citada no seu título assumindo, desta forma, uma 

declaração de intenções que servirá de base para um trabalho comparativo. 

Foram escolhidos quatro álbuns fotográficos, dois editados em Portugal com imagens 

de fotógrafos portugueses, o primeiro com o título Portugueses e o segundo, Portugal – 

Um País que Importa Conhecer, e dois editados no estrangeiro (Les Portugais e 

Portugal) privilegiando um olhar e uma sensibilidade exterior ao nosso país. Estes 

quatro álbuns agrupam-se dois a dois em torno de um acontecimento que marcou a 

história recente do nosso país, o 25 de Abril de 1974, sendo o tema Portugal abordado 

em edições que tiveram lugar antes deste acontecimento e Portugueses em edições 

posteriores.  

 
 
2. Portugal 
 

Fernando Lemos (n. 1926) disse que nos anos 50 sentiu uma necessidade de fotografar 

porque Portugal não tinha imagem, uma expressão que obviamente não se referia ao 

registo em si mas aos interesses da propaganda do Estado Novo na sua utilização, que 

excluiu aquela geração de artistas, escritores, e intelectuais fotografados por Lemos 

entre 1949 e 1952, para memória futura, num gesto de liberdade surrealista. 

Em boa verdade a intenção da utilização da imagem pelo Estado Novo tinha sido um 

desígnio e uma vontade de Salazar expressa logo no seu discurso inaugural aquando da 

criação do Secretariado de Propaganda Nacional, em 26 de Outubro de 1933, ao referir 

que este organismo “[…] deve cingir-se estritamente aos factos e utilizar de preferência 

a imagem e o número como as expressões mais eloquentes dos factos da vida pública”.5 

Os álbuns Portugal 1934, em edição bilingue, português e francês, e Portugal 1940, 

com tradução em francês e inglês, constituíram-se na linha da orientação referida por 

Salazar como corolários do trabalho desenvolvido pelo regime logo no seu início, e no 

                                                 
5  Catorze Anos de Política do Espírito, Lisboa: Secretariado Nacional de Informação, 1948, p. 15 
 



seu apogeu, coincidindo com duas grandes Exposições, a de 34 a pretexto do I 

Congresso da União Nacional, e a de 40, ano em que a Exposição do Mundo Português 

dominou as atenções. 

Depois destes dois álbuns de propaganda do regime, em que a fotografia e a montagem 

demonstraram a sua importância e eficácia, e após a saída de António Ferro, em 1949, 

da direcção do, na altura já designado, Secretariado Nacional de Informação (SNI), a 

divulgação de Portugal através da imagem prosseguiu de uma maneira indirecta, sem a 

chancela do governo, mas com a sua anuidade e por vezes patrocínio dos seus 

organismos, a exemplo dos álbuns da autoria de Frederic Pedro Marjay, um editor que 

de certo modo granjeou a sua simpatia ao ter publicado em 1954 Salazar na Intimidade, 

com fotografias de Rosa Casaco, um agente da polícia política do estado e um amador 

de fotografia próximo de Salazar. 

Portugal Romântico (1955), numa edição bilingue (português e inglês), e Portugal e o 

Mar (1957), com edições em português, inglês e alemão, e patrocínio da Junta Nacional 

da Marinha Mercante e dos Organismos Corporativos da Pesca, constituíram duas das 

obras deste editor em que é dada relevância à fotografia6, e que no pós-guerra 

projectaram de Portugal para o estrangeiro uma imagem de um país pitoresco, arredado 

da destruição da guerra mundial, mantendo as tradições, a história, os monumentos, e 

uma paisagem bucólica, numa iconografia para consumo turístico de estímulo à 

descoberta deste pequeno país virado para o mar. 

Estes dois volumes fazem parte da Colecção Romântica que este editor continuou a 

publicar até à década de 70, visitando regularmente diferentes regiões do país e 

territórios ultramarinos em cerca de vinte álbuns sempre apoiados na imagem como 

meio de divulgação. 

 

2.1 – O Último Álbum do Estado Novo  

Já com Marcelo Caetano à frente do Governo, é necessário reinventar a imagem do país, 

deixando cair o ideal de um romantismo passadista para passar a uma realidade de 

                                                 
6 Os fotógrafos mais representados em Portugal Romântico foram João Martins com 33 imagens e 
Domingos Alvão com 14. Além destes participaram Helena Correia de Barros, Governo Civil do Porto, 
Artur Pastor, Amadeu Ferrari, Varela Pécurto, Otto Auer Júnior, Jorge Coutinho, J. Carvalho Henriques, 
Horácio Novais, J. Garcia, Fernando Vicente, David Freitas, António Rosa Casaco, Raul Reis, Liberto 
Conceição. 
João Martins foi também o fotógrafo mais representado no álbum Portugal e o Mar. 
 



progresso e desenvolvimento, no acompanhamento do dinamismo das urbes e países 

que, no pós-guerra, tinham conseguido industrializar-se e produzir riqueza. 

 O álbum Portugal, editado em 1972 e que tem como subtítulo Um País que Importa 

Conhecer, é a resposta a esses anseios continuando a fazer uso generalizado da imagem 

fotográfica como meio de comunicação privilegiado.  

 

 
 

Editado pela Secretaria de Estado da Informação e Turismo (SEIT), que sucedeu ao SNI 

extinto em 1968, tinha numa espécie de posfácio de Marcelo Caetano, a nova orientação 

que se pretendia veicular: 

 

“… Importa conhecer bem Portugal, nos seus territórios 
europeus e africanos. 
Há muito que Portugal europeu foi abandonando o velho cliché 
de País predominantemente agrícola. 
Uma política metodicamente planeada tem valorizado os seus 
recursos naturais, criado energia, fomentado indústrias, 
melhorado transportes e comunicações. 
Ao mesmo tempo que uma acção paralela se desenrola em 
África, onde cidades florescentes, portos bem equipados, vias-

Fig. 1: Portugal  (1972) 



férreas de profunda penetração permitem a extracção de 
riquezas e a civilização progressiva da terra e da gente.”7 

 

Neste álbum, com a orientação fotográfica de Augusto Cabrita (1923-1993)8, não existe 

uma única imagem da Nazaré nem de Fátima, que tinham constituído recorrentemente, 

nas décadas anteriores, pontos de passagem obrigatórios para qualquer reportagem 

fotográfica nacional ou estrangeira sobre Portugal ou os portugueses. Contrariamente é 

a vertigem do movimento da cidade, as novas vias de acesso e transporte, o 

desenvolvimento urbano, as novas indústrias, os grandes empreendimentos como Sines, 

a Lisnave, ou Cabora Bassa, a inovação no ensino e formação escolar, a nova oferta 

turística focada no Algarve, num mosaico de imagens em que se nota um cuidado na 

inclusão dos territórios africanos, justamente numa altura em que a sua desagregação 

pela guerra era já uma realidade através dos movimentos de libertação nacionais. 

É de salientar neste álbum a cuidadosa edição gráfica de Sebastião Rodrigues (1929-

1997), designer de referência no panorama português, com imagens de dupla página 

sem margem, páginas separadores em branco, imagens a cores (maioria) cruzando-se 

com imagens a preto e branco, a coexistência de diferentes tamanhos da mancha gráfica, 

texto por vezes apoiado pelo número mas de uma forma mínima distribuída ao longo do 

álbum em folhas de gramagem elevada, encadernado em capa dura forrada a tecido e 

letras a ouro na lombada com a palavra Portugal. A sobrecapa, numa sobriedade 

exemplar, também pontua apenas a palavra Portugal e as cores nacionais associadas a 

um grafismo simples. 

Pelo facto deste álbum ter sido editado pelo Governo, incluir uma mensagem do 

Presidente do Concelho, exibir a palavra Portugal, ser claramente um instrumento de 

propaganda em que a imagem, o grafismo apurado (não a fotomontagem como nos 

álbuns de 1934 e 1940), e o número (pontualmente) estão presentes, consideramos estar 

perante uma obra que, baseada nos mesmos princípios, dá continuidade aos álbuns de 

1934 e de 1940, na actualização de uma dinâmica própria dos anos 70 e da nova ideia de 

progresso que se pretendia dar do país, constituindo, eventualmente, o último álbum do 

                                                 
7 Discurso proferido por Marcelo Caetano no Palácio Mauá, em S. Paulo (Brasil), em Julho de 1969, in, 
Secretaria de Estado da Informação e Turismo e Direcção Geral de Informação (1972). Portugal – Um 
País que Interessa Conhecer, Lisboa: Edições Panorama, p. 179. 
 
8 A maioria das imagens é da autoria de Augusto Cabrita (52), indicado no álbum como consultor 
fotográfico, que escolheu mais 20 colaborações entre elas Horácio Novais (1910-1988), o único com 
participação, quando ainda jovem, no álbum do regime Portugal 1934. 



Estado Novo, já que dois anos depois surgiria o 25 de Abril na descoberta de um outro 

país e de uma outra realidade. 

 

2.2 – O Portugal de Neal Slavin 

Contemporânea desta obra é o álbum Portugal do fotógrafo americano Neal Slavin 

(n.1941), editado em 1971, em Nova Iorque, pela Lustrum Press9. Esta publicação foi o 

resultado de imagens colhidas durante a sua permanência entre nós, em 1968, com o 

patrocínio de uma bolsa Fulbright para documentar artefactos arqueológicos em 

Portugal, imagens que foram exibidas nesse ano no Museu Nacional de Arte Antiga em 

Lisboa, e em 1970 em Coimbra, no Museu Machado de Castro10. 

No decurso desta actividade com foco na arqueologia, Neal Slavin aproveitou a sua 

estadia e viagens no nosso país para ir realizando um retrato dos portugueses e de 

Portugal, em imagens que deram origem a uma exposição na Underground Gallery de 

Nova Iorque, em 1971 e, no mesmo ano, à edição do livro. 

 
A pergunta que se coloca é que país encontrou e retratou Neal Slavin quando o visitou 

com a juventude dos seus 27 anos? Como seria de esperar, não foi certamente o país de 

progresso e dinamismo divulgado pelo álbum editado pelo governo português em 1972. 

                                                 
9 Neal Slavin e Mary McCarthy (texto) (1971). Portugal, Nova Iorque: Lustrum Press 
 
10 Ver: Secretaria de Estado da Cultura e Jorge Calado (1990). 1839-1989 – Um Ano Depois/One Year 
Later, Porto e Lisboa: Porto Editora e Ether para a  Secreataria de Estado da Cultura, pp. 235-236. 
 

 

Fig. 2: Capa e detalhe de Portugal de Neal Slavin (1971) 



As imagens de Neal Slavin em Portugal não têm indicação de lugar, data, ou título, têm 

de sobreviver por si próprias sem qualquer subterfúgio na surpresa do virar de cada 

página. O único texto incluído (Letter From Portugal) é da escritora Mary McCarthy 

(1912-1989)11, e constitui uma crónica sobre Lisboa, em meados dos anos 50, com o 

inusitado das surpresas e das singularidades dos encontros de uma americana com uma 

cidade que ambicionava ser moderna mas que, nas suas palavras: “contrasta bastante 

ingenuamente com o resto de Portugal, como uma figura desenhada sobre um quadro 

antigo.”12 

A fotografia da capa do livro (Fig.2) de Slavin é, aparentemente, um conjunto de 

impossibilidades. Na imagem o tronco e cara de uma jovem aparecem na janela de uma 

varanda em que não só a sua escala é demasiado grande para o tamanho da janela e 

varanda, mas como a sua postura não é natural na falta do resto do corpo. Estranha-se 

algo na observação da imagem. 

Na verdade trata-se de uma fotografia feita numa das casas do Portugal dos Pequenitos 

em Coimbra, um parque temático construído pelo Estado Novo em 1940 para, através 

de arquitectura de reduzidas dimensões, promover de uma maneira lúdica o encontro 

dos jovens com os tipos arquitectónicos portugueses e dos territórios ultramarinos, 

permitindo a sua entrada nestas pequenas construções como casas de brincar. 

Percebe-se assim que a escala está correcta e que a fotografia transmite a realidade 

observada. No entanto, o enquadramento da imagem e a sua visualização, sem um 

entendimento do local da tomada de vista, cria logo na capa deste álbum um ambiente 

de ambiguidade, de perturbação e perplexidade, eventualmente premonitório das 

imagens que se seguem no seu interior.  

Pode, eventualmente, ter sido esta uma imagem escolhida pela juventude de Slavin 

apenas pelo inusitado da situação, porém a verdade é que variadas leituras se podem 

dela fazer sobre a actualidade política de um país que agregou efectivamente à sua 

pequena dimensão uma espécie de claustrofobia imposta por uma ditadura que deixava 

pouco espaço de manobra no seu interior. Uma expressão neutra da jovem, no espreitar 

por uma janela demasiado apertada, e uma porta de saída inexistente na imagem, são 

                                                 
11 Este texto foi publicado na revista The New Yorker em 5 de Fevereiro de 1955 
http://www.newyorker.com/archive/1955/02/05/1955_02_05_083_TNY_CARDS_000247380 
(consultado em  5 de Março de 2014) 
 
12 Tradução do texto original em: Mary McCarthy (1955), “Carta de Portugal”, in Neal Slavin (1990). 
Neal Slavin – Portugal 1968, Porto: Fundação de Serralves, sp. 



outros tantos elementos que podem ser tomados em conta numa leitura metafórica da 

situação política da altura.  

Este encontro com o estranho, e com o insólito perpassa pelas imagens do livro e talvez 

seja o ponto de encontro com o texto de Mary McCarthy, nas impressões que nos 

deixou.  

O Portugal de Slavin não é em definitivo o dos pescadores da Nazaré, nem tão pouco é 

o país do progresso ou do desenvolvimento industrial. Pontuado pela tradição religiosa, 

é essencialmente um país de silêncios, ou silenciado, numa bem alusiva imagem final 

do álbum em que um grupo ordenado de mulheres, sentadas numa escadaria ladeadas 

por homens, fazem pose estática para uma fotografia em que no canto superior direito se 

vê um letreiro em que justamente se pode ler a palavra silêncio. 

É um país que nas imagens de Slavin espreita por um postigo de uma porta, que 

desembacia o vidro de um carro para tentar ver para o exterior, que se perde na 

interrogação de olhares fixos sem expressão. Um país domesticado por um regime ao 

qual era difícil escapar, mas que mesmo assim encontra numa das fotografias finais do 

álbum de Slavin uma metáfora numa imagem repartida entre o Padrão dos 

Descobrimentos, símbolo da história e da tradição, criado pelo Estado Novo, e o 

desfoque abrupto em primeiro plano de parte do rosto de um homem que se projecta 

para fora do enquadramento da imagem, num movimento de saída (Fig.3)13.  

 

 
 
 

                                                 
13 Esta imagem faz parte da Colecção Nacional de Fotografia. 
Neal Slavin, Monument in Belém, Lisboa, 1968 (22,6 x 34,4 cm), SEC # 04/823/89 
 

 
Fig. 3:  (s/t) de Portugal, Neal 
             Slavin  (1971) 
 



3. Portugueses 
 
Nos anos 50 o fenómeno do aparecimento em Portugal dos foto-clubes de amadores de 

fotografia e dos concursos e salões fotográficos, formatou de certo modo uma estética 

fotográfica que privilegiava a apreciação da imagem única e a obtenção de prémios 

tanto em certames nacionais como estrangeiros, eventualmente contribuindo, através da 

sua publicação em catálogos, para uma determinada imagem do nosso país no exterior, 

estudo que ainda não está feito14.  

Contrariamente a esta estética salonista há nesta década a assinalar três excepções: o 

trabalho protagonizado por Fernando Lemos que, de um modo muito particular, nos 

legou entre 1949 e 1952 o retrato de uma geração de artistas, escritores e intelectuais do 

seu tempo; Victor Palla (1922-2006) e Costa Martins (1922-1996) que inauguraram o 

conceito de série e edição fotográfica, com o seu álbum Lisboa Cidade Triste e Alegre; 

e um grupo de “fotógrafos independentes” com uma imagem de tendência humanista 

nos quais se incluía Gérard Castello-Lopes (1925-2011), Carlos Afonso Dias (1930-

2010), Sena da Silva (1926-2001) e Carlos Calvet (1928-2014). 

Porém estas alternativas aos salões e concursos fotográficos não deixaram marcas 

importantes nas gerações que se seguiram. As imagens de Fernando Lemos apenas 

foram mostradas em duas breves exposições antes da sua partida para o Brasil em 1953, 

o álbum de Victor Palla e Costa Martins foi um fracasso editorial, e as imagens do 

grupo em que se incluía Gérard Castello-Lopes só a partir dos anos 80, nas exposições 

da galeria Ether de António Sena, começaram a ser conhecidas e valorizadas. 

A década de 60 e 70 têm no fotojornalismo os seus expoentes mais conhecidos em 

Augusto Cabrita (1923-1993) e Eduardo Gajeiro (n.1935), ainda com uma imagem 

influenciada por um certo espírito e participação nos concursos salonistas, dando lugar 

a uma geração que, iniciando o seu trabalho fotográfico na década de 70, se distanciou 

em definitivo desta estética nas abordagens de Alfredo Cunha (n.1953) e Luiz Carvalho 

(n.1954).  

 

3.1 – Os Portugueses de Luíz Carvalho 

                                                 
14 A título de exemplo do volume de imagens que estes concursos acolhiam, pode referir-se o 20º Salão 
Internacional de Arte Fotográfica, organizado em 1960 pelo Foto-Clube 6 x 6 de Lisboa, em que 
participaram 41 países, e foram recebidas 2.656 imagens de mais de 630 concorrentes. Ver catálogo, 
Foto-Clube 6x6 (1960). XX Salão Internacional de Arte Fotográfica, Lisboa 



Foi justamente Luíz Carvalho que, numa frontalidade invulgar no meio fotográfico, 

assumiu editar em 1985 um livro de fotografia, com o título Portugueses, aventurando-

se, sem subtítulos nem reticências, no retrato de um país num período de transição em 

imagens que medeiam entre os anos de 1972 a 1984. 

A imagem escolhida para a capa (Lisboa, 1982) foi realizada num cacilheiro que se 

deslocava entre as duas margens, e mostra um homem e uma mulher jovens a olharem 

para lados diferentes, para fora das margens da imagem fotográfica, indiferentes ao que 

se passa no seu interior e à bandeira portuguesa desfraldada ao vento imediatamente por 

detrás deles, e que ocupa mais de um quarto da mancha fotográfica. 

 

 
 

Esta imagem, que remete para leituras e sentidos diversos daquele que nos 

explicitamente revela, inaugura, por assim dizer, uma chave que está presente em 

muitas outras fotografias do álbum, de que é exemplo Entroncamento (1982), a primeira 

fotografia, depois da apresentação formal do livro, em que uma família, aparentemente 

num piquenique, olha para o fotógrafo com desconfiança e apreensão. Nesta imagem o 

inusitado da situação, em que a figura central é uma mulher que dorme com uma mão 

apoiada na cabeça, está em consonância com o local da imagem, o Entroncamento, uma 

localidade com uma conotação de acontecimentos fora do comum mas que, sendo a 

primeira imagem do álbum, também pode ter outra interpretação tomando a palavra em 

si como encruzilhada, indecisão e suspeita. 

Fig. 4:  Portugueses, Luíz Carvalho (1985)  



Outro aspecto também presente em algumas das imagens de Luíz Carvalho é o 

aproveitamento da imagem fotográfica como “documento em diferido”, digamos assim. 

Ou seja, o local e a situação fotografada refere-se a um acontecimento que não está 

presente mas serve-lhe de âncora na procura de mais elementos para a descodificar. 

Exemplo disso é Fátima, Visita do Papa (1982) (Fig. 5) em que a imagem revela uma 

família na parte de trás de uma carrinha de caixa aberta na qual as crianças empunham 

armas de brincar como se fossem pequenos soldados, uma situação que aparentemente 

não tem a ver com o título se não se souber que foi nesse ano, no decorrer da visita ao 

Santuário, que o Papa João Paulo II foi vítima de um atentado perpetrado pelo sacerdote 

Juan Krohn. 

Outra imagem, ainda nesta linha de pensamento, é Lisboa, Fábrica Gelmar (1984) (Fig.  

6) em que o fotógrafo nos dá a ver um conjunto de homens de meia-idade com um ar 

apreensivo por detrás de um gradeamento mas que só revela verdadeiramente toda a sua 

carga emocional quando se entende que a Gelmar, uma empresa nacionalizada em 1976, 

tinha sido extinta pelo governo, por não ser economicamente viável, em Fevereiro de 

1984, ano em que Luiz Carvalho fez a imagem. 

 
 

Evidentemente que nos Portugueses de Luiz Carvalho revêem-se as tradicionais 

imagens de manifestações religiosas, das romarias, ou dos pescadores, que obviamente 

fazem parte da nossa identidade como povo, mas também os novos tempos com a 

actualidade da liberdade de manifestação política (Lisboa, Funeral das «vítimas do 

Tarrafal», 1977, Lisboa, Comício, 1982), ou de orientação sexual (Lisboa, Baile «Gay», 

1981, Lisboa, Pensão do Conde Redondo, Travesti, 1983),  

Fig. 5:    Luíz Carvalho  
Fátima, Visita do Papa, (1982) 

Fig. 6:    Luíz Carvalho  
Lisboa, Fábrica Gelmar, (1984) 



Tal como em Slavin, e contrariamente à imagem que o governo tinha divulgado no 

álbum de 1972, também Luíz Carvalho não vê nem regista um país em franco 

desenvolvimento industrial ou impulsionado por uma economia forte e em plena 

expansão. Uma imagem de uma impressora Teletype, em Lisboa, CTT (1981) (Fig. 7) , é 

talvez o único sinal de um país que se tentava modernizar através dos computadores. 

Mas uma outra imagem, de um rebanho com o seu pastor em pleno cruzamento da 

Avenida de Roma com a Avenida da Igreja em Lisboa (Lisboa, 1980) (Fig. 8), traz-nos 

de volta a uma ruralidade que nos deixa perplexos e que, simbolicamente, remete para 

uma condição da qual eventualmente nunca houve um verdadeiro desapego e que co-

habitava ainda, mais no imaginário do que materialmente, com a modernidade da altura. 

 
 

Tem de se salientar por fim, na construção do álbum de Luíz Carvalho, um cuidado 

especial na sua paginação. Não é uma ordem cronológica, ou toponímica que dita a 

distribuição das imagens pelas páginas, é antes uma sequência baseada no conteúdo e 

temática das fotografias que muitas vezes necessitam ou complementam-se na imagem 

adjacente para, de um modo dialéctico, completar ou reforçar a sua leitura. Um dos 

muitos exemplos é a dupla página em que na esquerda um rapaz corre na areia da praia 

do Meco (Praia do Meco, Inverno de 1983), e na direita igualmente um rapaz corre mas 

agora na Serra do Mezio numa imagem captada alguns anos antes (Serra do Mezio, 

1978) (Fig. 9). 

 

Fig. 7:    Luíz Carvalho  
Lisboa, CTT, (1981) 

Fig. 8:    Luíz Carvalho  
Lisboa, (1980) 



 
  

3.2 – Les Portugais 

O álbum Les Portugais foi editado quatro anos após Portugueses de Luíz Carvalho, em 

1989, e dá conta do olhar sobre o nosso país de 16 fotógrafos francófonos15, no período 

que medeia entre os anos de 1954 e 1988, embora com ênfase na década de 80. 

 

 
 

                                                 
15 Pertencentes à agência Rapho: Georges Dussaud (n.1934), Edouard Boubat (1923-1999), Bertrand 
Goussé (n.1946), Jean Dieuzaide, François le Diascorn, Sabine Weiss, Marc Tulane. 
Pertencentes à agência Magnum:  Guy Le Querrec (n.1941), Bruno Barbey (n.1941). 
Fotógrafos independentes: Kamel Dridi (n.1951), Anne Le Goualher, Georges Blanc (?), Bernard Plossu 
(n.1945), Françoise Nunez (n.1957), Djan Seylan (n.1938), Claude Philip (?). 
 

 Fig. 10: Les Portugais, (1989) 

 
Fig. 9 



Contrariamente ao álbum de Luíz Carvalho o editor de Les Portugais optou por dividir 

o país em três regiões - Províncias do Norte (Trás-os-Montes, Minho, Douro), 

Províncias do Centro (Beira Litoral, Beira Alta, Beira Baixa, Estremadura), Províncias 

do Sul (Ribatejo, Alentejo, Algarve) – convocando imagens de diferentes fotógrafos, e 

épocas,  para documentar os portugueses nas várias regiões.  

Convém referir, relativamente a este álbum, que se trata duma edição de Bertrand 

Gaussé (n.1946), um dos fotógrafos incluído neste trabalho, e que a seguir a Georges 

Dussaud, representado em cerca de um quarto das imagens, é quem tem mais imagens 

impressas (38), de um total de cerca de 200 imagens.   

Bertrand Gaussé é um fotógrafo que viveu no nosso país entre 1980 e 1986, tendo 

retornado à sua cidade natal de Laval, no noroeseste de França, para dar continuidade a 

um trabalho na actividade editorial que manteve até 1993. A edição de Les Portugais, 

através das Éditions Berhtramm, em 1989, foi feita neste período. 

É também de salientar que perto 2/3 das imagens foram produzidas por fotógrafos 

pertencentes à agência Rapho16, e que Georges Dussaud (à qual também pertencia), foi 

o único a fotografar para este álbum Trás-os-Montes, e grande parte do Douro. 

A forte presença de imagens de Georges Dussaud justifica-se eventualmente não só 

atendendo às suas repetidas vezes que visitou e fotografou Portugal a partir do início 

dos anos 80 e edição, em 1984, do álbum fotográfico Trás-os-Montes17, mas também 

porque este álbum serviu de modelo a Les Portugais ao fazer uso, do mesmo modo, de 

textos de Miguel Torga18.  

Contrariamente ao álbum de Neal Slavin, em que o texto de Mary McCarthy prossegue 

uma narrativa que não se adapta à imagem, nem a imagem remete para o texto, em Les 

Portugais os fragmentos dos textos de Torga foram utilizados para ilustrar cada região 

ou início de capítulo e, de uma maneira muito óbvia, pontualmente ligar-se directamente 

à descrição de determinadas imagens na utilização pelo editor de uma fórmula simplista 

e ultrapassada. Um exemplo disso é a fotografia Serpa (1981), de François Le Diascorn 

                                                 
16 A agência de fotografia Rapho, criada em 1933, foi refundada no pós-guerra constituindo a agência de 
fotografia mais antiga em França e à qual pertenceram nomes como Robert Doisneau (1912-1994), Jean 
Dieuzaid (1921-2003), Edouard Boubat (1923-1999) e Sabine Weiss (n.1924). 
 
17 Georges Dussaud (fotografia), Miguel Torga (textos) (1984). Trás-os-Montes, Paris: Éditions de 
l´Équinoxe 
 
18Outros paralelos entre os dois álbuns são a utilização da imagem de capa de Trás-os-Montes como 
primeira imagem de Les Portugais, e uma fotografia de Georges Dussauld com Miguel Torga, publicada 
no final de Trás-os-Montes, utilizada também na badana da sobrecapa de Les Portugais. 
 



que, ao representar um coro alentejano nas ruas da vila é acompanhado na mesma 

página por um texto de Torga referindo: “Un choeur alentejano, qui parvient à mês 

oreilles dans sa lenteur et ses modulations. Le mouvement ondulatoire que les 

chanteurs d´au-delà du Tage donnent à la voix me fait penser aux vibrations de l´air 

chaud dans la plaine. […]”19 

 Ao folhear Les Portugais há uma sensação de déjà vu não só pela densidade de 

imagens de Dussaud, mas também pela insistência de uma certa estética humanista na 

procura de uma ambiência rural e de alguns aspectos típicos mais ilustrativos do que se 

conhece, do que informativos sobre novas realidades sociais.  

É excepção a região de Lisboa representada nas suas 35 imagens por olhares de 9 

fotógrafos diferentes. Aí está invocado o fado e o bairro popular, mas também a vida de 

café, o movimento da baixa lisboeta, a rua dos miúdos, a emigração africana, as 

avenidas novas, a indústria, no que talvez seja um conjunto formalmente pouco 

homogéneo, mas mais interessante do ponto de vista de linguagens fotográficas. 

 
 

Mas o álbum Les Portugais começa como acaba, com a ruralidade. Abre com uma 

imagem de Trás-os-Montes de Georges Dussaud, Altura do Barroso (1982) (Fig. 13), 

que representa uma mulher vestida de preto com um cesto às costas a andar numa 

estrada de terra batida que serpenteia numa aldeia num dia de nevoeiro e húmido, e 

termina com uma imagem do Algarve de Sabine Weiss, Région d´ Algarve (1972) (Fig. 

                                                 
19 AAVV (1989). Les Portugais, Laval: Éditions Berhtramm, p. 231. 
 

 

Fig. 11:  Bernard Plossu  
Lisboa, (1987) 

Fig. 12:  Guy le Querrec  
Barreiro, CUF (1974) 



14), em que um casal  se desloca numa carroça afastando-se da fotógrafa, levando na 

parte de trás um vitelo e uma criança descalça. 

 
 

Concordando ou não com a visão de Les Portugais, o álbum constitui-se como uma 

hipótese, entre outras, das múltiplas abordagens e possíveis retratos de um povo que 

interessa também considerar, no conjunto da riqueza de um puzzle de múltiplas peças e 

combinações.  

  

 

4- Outros Olhares Estrangeiros 

No início dos anos 80 os Encontros de Fotografia de Coimbra impuseram-se como o 

evento anual mais importante no nosso país neste domínio, mais tarde complementado 

pelos Encontros da Imagem de Braga, em 1987.  

As exposições em diferentes espaços da cidade trouxeram até nós tanto a fotografia 

contemporânea como retrospectivas históricas de fotógrafos e artistas de diferentes 

países, alguns deles com participações em workshops e conferências patrocinadas pela 

organização, contribuindo para um alargamento da cultura visual num país em que a 

referência da fotografia na actividade artística era bastante diminuta. 

Uma decisão exemplar tomada para a edição dos Encontros de 1994, e que teve 

continuação nas edições dos dois anos seguintes, foi a de iniciar um levantamento 

fotográfico do país através de projectos encomendados tanto a fotógrafos nacionais 

como estrangeiros que nesses três anos abordaram o território nacional dividido para o 

 

Fig. 13:  Georges Dussaud  
Altura do Barroso, (1982) 

 

Fig. 14:  Sabine Weiss  
Région d´Algarve, (1972) 



efeito em três áreas geográficas distintas; o centro (Itinerários de Fronteira – 1994), o 

norte (Terras do Norte - 1995), o sul e ilhas dos Açores e Madeira (Sul - 1996)20. 

Itinerários de Fronteira21 foi a primeira colectiva de imagens levada a efeito por 

dezassete fotógrafos, nove estrangeiros e oito portugueses, que se debruçaram 

tematicamente sobre Coimbra (Humberto Rivas, Luís Palma, Bernard Plossu, George 

Krausse, Fréderic Bellay), Caminhos (Luís Asín, Max Pam, Pierre Devin), Fronteira de 

Montanha (Pierre Devin, Jean Pierre Bonfort, George Krause), Fronteira da Terra 

(Nuno Cera e Álvaro Rosendo), Fronteira do Tempo (Luís Asín, John Davies, José 

Manuel Rodrigues, José Maçãs de Carvalho), Fronteira do Litoral (Albano Silva 

Pereira, Luís Palma, Fréderic Bellay, Bruno Sequeira, Leitão Marques, Pierre Devin), 

em imagens captadas nos anos de 93 e 94, e que representam um mosaico variado de 

abordagens ora na continuidade de uma visão autoral, nas paisagens de John Davies ou 

nos desfoques urbanos de Bernard Plossu, ora no estímulo a esta definição em Nuno 

Cera, na altura em início de carreira e com apenas 22 anos. 

Em 1995 tiveram lugar os 15º Encontros de Fotografia de Coimbra em que, 

naturalmente, teve destaque a exposição Terras do Norte, apresentada na Galeria do 

Museu Antropológico, reunindo dez fotógrafos, sete estrangeiros e três portugueses, 

com a repetição das presenças de Fréderic Bellay e Luís Palma, aos quais se juntou 

Hughes de Wurstemberger, Daniel Blaufuks, Gabriele Basilico, Paulo Nozolino, 

Georges Dussaud, Mark Klett, Larry Fink e Flor Garduño. 

Mais uma vez é o encontro das sensibilidades e modos de estar dos fotógrafos que faz a 

riqueza da imagem de Terras do Norte, em que uma nostalgia e um neo-romantismo de 

Blaufuks contrasta com a visão desencantada e sarcástica de Paulo Nozolino, ou em que 

a arquitectura depurada de presença humana de Basilico encontra a ruralidade e o 

humanismo de Dussaud.  

Repartida entre o Museu Antropológico de Coimbra, a Casa Municipal de Cultura e o 

Museu Monográfico de Conímbriga, a exposição Sul, integrada no conjunto que 

constituíram as dezasseis mostras dos Encontros de 1996, dava por terminado o ciclo de 

                                                 
20 Fora deste âmbito de levantamento do território nacional mas ainda no contexto de encomenda de 
projectos  a fotógrafos nacionais e estrangeiros, foi produzida pelos Encontros de Fotografia de Coimbra, 
em 1997, a exposição Linha de Fronteira, apresentada no Museu da Guarda, para celebrar os 700 anos do 
Tratado de Alcanizes entre Portugal e Espanha. Este projecto contou com fotografias de Cristina Garcia 
Rodero, Albano Silva Pereira, Inês Gonçalves, Duarte Belo e Nuno Cera, tendo sido editado o respectivo 
catálogo. 
Albano Silva Pereira (org.) (1997). Linha de Fronteira, Coimbra: Encontros de Fotografia 
 
21 Albano Silva Pereira (org.) (1994). Itinerários de Fronteira, Coimbra: Encontros de Fotografia 



levantamento do território nacional, um pouco na esteira, embora menos objectiva, da 

realizada nos anos 80 em França que ficou conhecida abreviadamente por missão 

fotográfica da DATAR22, que congregou 29 fotógrafos para documentarem, a nível 

nacional, questões que tinham a ver com o ordenamento do território e a transformação 

da paisagem, trabalho no qual tinha participado Gabriele Basilico. 

Para a realização do projecto Sul, à presença do fotógrafo Fréderic Bellay, que tinha 

participado nas duas edições anteriores, e de Bernard Plossu, Paulo Nozolino, John 

Davies, Hughes de Wurstemberger, e José Manuel Rodrigues, de outras edições, 

juntaram-se, Christophe Bourguedieu, Giovanni Chiaramonte, Martine Voyeux, 

António Júlio Duarte, Daniel Schartz, Marcello Fortinni e Cristina Garcia Rodero. 

Neste período de três anos um total de 32 fotógrafos, 21 estrangeiros e 11 nacionais, 

participaram num projecto que constitui um corpo importante da História da Fotografia 

Contemporânea em Portugal e que merece outra atenção e estudo para além do seu 

contexto no âmbito dos Encontros de Fotografia de Coimbra. 

 

                                                 
22 D.A.T.A.R. - Délégation Interministérielle à l'Aménagement du Territoire et à l'Attractivité Régionale. 
Para mais informação ver: Raphaële Bertho (2013). La Mission Photographique de la DATAR – Un 
Laboratoire de Paysage Contemporain, La Documentation Française 
 

 

Fig. 15:  Encontros de Fotografia: 
Itinerários de Fronteira, 1994 
Terras do Norte, 1995 
Sul, 1996 



 

Um outro projecto expositivo que partiu deste conjunto de fotógrafos foi Procurar 

Portugal23, uma mostra que teve lugar no Museu Municipal de Faro (2007), para a qual 

apenas foram convocados olhares femininos nas imagens de Cristina Garcia Rodero, 

Flor Garduño, Martine Voyeux, e Inês Gonçalves, aos quais se juntaram Debbie 

Fleming Caffery (que tinha participado em 1993 nos 13º Encontros de Fotografia de 

Coimbra) para, em parceria com imagens igualmente realizadas em Portugal por 

Cändida Hoffer, Hannah Collins e Rineke Dijkstra, se apresentar uma proposta que 

oscilava entre o documento e a subjectividade da expressão artística, no contraste de um 

formato, temática e forma, diversificada. 

Uma visão com um carácter mais documental sobre o nosso país foi a patrocinada na 

exposição Dedans-Dehors – Le Portugal en Photographies24 (2005), realizada no 

Centro Cultural da Fundação Calouste Gulbenkian, em Paris25, com imagens de 

fotógrafos nacionais e estrangeiros essencialmente da segunda metade do século XX, da 

colecção de fotografia da Caixa Geral de Depósitos, complementada por outra de igual 

modo, essencialmente documental, que foi a exposição Espelho Meu – Portugal Visto 

por Fotógrafos da Magnum, apresentada no Centro Cultural de Belém em 2005, com 

imagens de Bruno Barbey, Henri Cartier-Bresson, Jean Gaumy, Bruce Gilden, Thomas 

Hoepker, Josef Koudelka, Guy Le Querrec, Susan Meiselas, Inge Morath, Martin Parr, 

Giles Peress, Gueorgui Pinkhassov e Miguel Rio Branco, representando uma selecção 

possível de uma vasta colecção de imagens detida por esta agência sobre Portugal.  

 
 
3. Considerações Finais 
 

As possibilidades de estudo sobre os olhares estrangeiros que, através da imagem 

fotográfica, se demoraram no nosso país, foram aflorados nesta comunicação apenas 

numa das suas muitas e variadas possibilidades em que, ao mesmo tempo, se tentou 

abrir outras vias e referências para futura investigação num campo que é vasto. 

                                                 
23 Albano Silva Pereira (ed.) (2007). Procurar Portugal, Coimbra: Centro de Artes Visuais 
 
24 Jorge Calado (org.) (2005), Dedans-Dehors: Le Portugal en Photographies, Paris: Centre Culturel 
Calouste Gulbenkian  
 
25 Esta exposição foi apresentada em seguida em Lisboa com o título Olhares Estrangeiros, no Espaço 
Fidelidade Mundial Chiado 8 Arte Contemporânea (Novembro 2005).  
  



Desde a constituição e mostra da Colecção Nacional de Fotografia, em 1991, que se tem 

enriquecido na medida do possível, através de novas aquisições e encomendas, interesse 

e formação de novas colecções, um património que interessa trabalhar do ponto de vista 

histórico e da recepção crítica. 

Tal como sugere Jorge Calado26 numa analogia fotográfica, um país tanto é o seu auto-

retrato como o retrato que os outros fazem de si, e é só no estudo dessa diversidade que 

se pode ter uma medida justa da sua face. 
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