
Do latim projectus, projecto, é sinónimo de ideia, de plano, de estratégia ou de programa. Por 
certo o dicionário mais utilizado nos dias de hoje, Wikipédia, define projecto, como ‘um esforço  
temporário empreendido para criar um resultado exclusivo… desenvolvido em etapas e com  
recursos limitados’.

Transversais a muitos aspectos da nossa vida, as fotografias podem ser utilitárias ou dispensáveis, 
descritivas, factuais, ou experimentais. Como paisagens: uma ilha, um território, um palácio e um 
hotel, estes projectos recorrem a pontos de vista muito distintos,  umas vezes optaram por nos 
mostrar o lugar fotografado – os interiores arquitectónicos, outras por criar fotografias dos lugares 
– a ilha e o território. Uma dicotomia entre o fotográfico  e o fotogénico, os primeiros entendem os 
lugares como um plateau, as fotografias descrevem o assunto, os segundos (re)criam uma imagem 
do lugar, como um mapa imaginário. Como espectadores teremos de os preencher, imaginar ou 
recusar, mas como refere Victor Burgin: ‘a photograph is an offer that cannot be refused’.

Paulo Catrica
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Fernando Brito
 AUGI 12, 2012

Este projecto constitui o 1º capítulo de uma série de trabalhos baseados na exploração da carta topográfica nº 
454, limitada a Norte pela A2 e a Sul pela Serra da Arrábida. Resultado de sucessivas vagas de expansão urbanística  
ziniciadas sobretudo a partir da segunda metade dos anos 60 , (neste caso na margem Sul do Tejo), daí resultaram  
inúmeros empreendimentos clandestinos que hoje persistem como  AUGI - Àreas Urbanas Génese Ilegal, figura jurídica  
encontrada pelo Estado Português para enquadrar sob o ponto de vista legal as referidas áreas. Este é um trabalho 
que tem como pano de fundo um desses povoamentos, a AUGI 12. Durante um ano fotografei intensamente esta área,
tentando construir uma narrativa que constituísse, antes de mais, um percurso próprio e uma geografia pessoal. 

Fernando Brito nasceu em 1963 em Luanda. Profissional na área bancária desde 1988.
Estudou fotografia na A.P.A.F. e no Atelier de Imagem, antes de ingressar no Atelier de Lisboa onde concluiu recente-
mente o Curso de Projecto, com Paulo Catrica. Frequenta actualmente o curso de Projecto em Grande Formato, igual-
mente no Atelier de Lisboa com Daniel Malhão.

João Mota da Costa
 Lunch Time Affair – Chapter I (ten rooms for sex), 2012

“Lunch Time Affair” é um trabalho sobre as relações de amor e sexo que ocorrem maioritariamente na hora de almoço 
em Motéis, refletindo relações ilícitas e marginais que ocorrem em locais e horários fora da visão do mundo. Relações 
que por qualquer motivo não se devem expor aos olhos do mundo, mas que refletem a partilha de duas (ou mais)  
pessoas.
Os motéis estão geralmente localizados fora dos olhares e com acessos discretos, permitindo o anonimato dos casais 
e ao mesmo tempo oferecendo uma ambiência sexy, onde as luzes suaves e coloridas, camas redondas rodeadas de 
espelhos, filmes porno na TV e algumas bebidas alcoólicas estimulam as fantasias nestas relações amorosas. 
A hora de almoço permite ter uma ou duas horas livres fora do ambiente de trabalho e familiar; tempo que pode ser 
usado num almoço, compras ou com um amante secreto num “Lunch Time Affair”.
Começámos a fotografar quartos de Motel depois de os casais terem os seus encontros amorosos, fotografando as  
camas com os lençóis e almofadas revoltos, as toalhas de banho desarrumadas e algum objecto pessoal deixado ao 
acaso como testemunhos das relações que aí tiveram lugar, preservando todo o mistério e secretismo à volta destas 
ligações, mas expondo os sinais da sua existência como testemunho da forte interação amorosa e sexual.
Este primeiro capítulo “ten rooms for sex” (o mesmo título usado por Katharine Bosse – na exposição de 1998)  
representa fotografias realizadas num determinado Motel com 10 quartos, cada um com uma temática específica de 
decoração, que podem ser alugados por um mínimo de duas horas para aí se viverem fantasias eróticas. 
Estas fotografias têm a sedução do próprio ambiente do quarto por si só e também a sedução deixada à nossa  
imaginação, das efémeras histórias de amor ali vividas todos os dias.

João Mota da Costa nasceu em 1954. É Médico especialista em cirurgia plástica e reconstrutiva, dedicado 
à área de cirurgia da mão. Coordenador da unidade de cirurgia do punho e mão do Centro de Ortopedia e  
Traumatologia do Hospital CUF Descobertas. Começou a fotografar aos 13 anos. Autodidata, desenvolveu a sua 
cultura fotográfica através de exposições e livros de grandes mestres da fotografia (salientando, entre outros, 
Antoine DʼAgata, Helmut Newton, JH Engstrom, Jeanloup Sieff, José Manuel Ballester, Jorge Molder, Miroslav 
Ticky, Paulo Nozolino, Raymond Meeks). Entre 1984 e 1993 ganhou alguns prémios de fotografia, participou 
em númerosas exposições colectivas e viu trabalhos seus incluidos em diversas publicações. Nos últimos anos  
decidiu produzir trabalho de autor de uma forma intensa e optou, desde Outubro de 2010, por estudar fotografia 
no Atelier de Lisboa onde frequentou cursos técnicos, teóricos e de projecto com os professores Bruno Pelletier 
Sequeira, Bruno Santos, José Carlos Duarte, José Pedro Cortes e Paulo Catrica. Realizou em 2010 a primeira ex-
posição individual “abstrações” na Galeria Arthobler e depois na Galeria Novo Ciclo Acer em Tondela. Em 2011 
venceu o 1º Prémio do concurso “Como Vejo o Meu Hospital”, organizado pelo Hospital CUF Descobertas, com o 
livro “Com uma máquina fotográfica descartável escondida na bata”. Participou em 2012 na primeira sessão de 
Leitura de Portfólios no laboratório de fotografia CDAP (Carpe Diem).



José Chambel Cardoso
 Left Behind, 2012

Um espaço imaginado …
Paciência, saber e saber sentir, é o que regista nestas imagens. Na senda dos seus anteriores trabalhos José Cham-
bel Cardoso mostra-nos, em cada registo, a sua visão de um espaço patrimonial, fisicamente estático e frio, obrig-
ando-nos a uma “leitura” mais temporal, dual e viva. Pelo seu olhar somos conduzidos ao outro lado do espelho,  
perguntando-nos quem esteve e ocupou esses lugares, afinal o seu interior.
O universo de cada imagem, sugere-nos sentidos e ideias antagónicas, obrigando-nos a sair da dimensão da imagem 
em si para encontrar os caminhos e perspetivas do olhar do fotógrafo, num espaço-tempo já virtual. Essa dimensão 
suporta-se em pormenores que nos conduzem a uma narrativa única, porque pessoal, mas ao mesmo tempo social 
porque nos obriga a olhar e Ver.

Roland  Barthes: “A fotografia não pode reduzir-se a um mero efeito (…). A realidade é múltipla e depende da interpre-
tação.”.

António Manuel Morais

José Chambel Cardoso nasceu em Lisboa em 1958. Frequentou o Curso de Geologia da F. C. Lisboa. Na área 
da fotografia frequentou o Curso Básico de Fotografia do IADE (1988), Curso Avançado de Fotografia do  
IPF- Instituto Português de Fotografia (1989/91), Curso de Audiovisuais da Universidade de Laval (IEFP/92), Introdução ao  
Fotojornalismo (IPF/93), Workshop “O Projecto Fotográfico” (Gal. Diferença/95) e Projecto (Atelier de Lisboa/2012). 
Entre 1988 e 1996 trabalhou como fotógrafo nos CTT, TLP e PT. Desde 1994 é professor no I.P.F. na disciplina de  
Técnica Fotográfica. Participou em Dezembro de 1994 na exposição colectiva, “Lisboa Subjectiva” organizada 
pelo IPF. Em Abril de 1997 apresentou na Galeria do IPF, a sua primeira exposição individual “Vale dos Cucos”. Em  
Outubro de 2005 realizou no Espaço Andrade Corvo da PT Comunicações, a exposição “Central Tejo”. Esta exposição 
foi depois apresentada na galeria do IPF em Junho de 2006. Participou ainda nas exposições colectivas: “3 Olhares 
a mesma Luz” - Casino Oceano - Figueira Foz - Setembro 1997; V Bienal de Fotografia de Vila Franca de Xira - Out./
Nov. 1997; III Bienal de Fotografia da Moita - Novembro 1997; SATU - Oeiras – Junho/Julho 2007; Entroncamento 
ao Encontro da Luz – Espaço Andrade Corvo – Lisboa – Março 2008. Publicou o livro “Vale dos Cucos” da colecção 
quatorze por quatorze - Volume V – Instituto Português de Fotografia, 1997.

José Júpiter
 Isla, 2012

José Júpiter nasceu em Juncal do Campo (Castelo Branco) em 1971.
Vive e trabalha em Lisboa. Licenciado em Engenharia Informática (FCT-UNL), teve o primeiro contacto com a  
fotografia em 1990. Em 1992 e 1993, expõe individualmente em três espaços de Castelo Branco. Por questões 
pessoais e profissionais, muda-se para o Porto e suspende a actividade fotográfica. Regressa a Lisboa em 2003 
e, a partir de 2008, recomeça a fotografar e a frequentar vários cursos no Atelier de Lisboa. No final de 2008  
recebe uma menção honrosa no Novos Talentos FNAC Fotografia 2008 pelo trabalho A&J, exibido em várias Galerias 
FNAC. Em 2009, expôs no Porto e em Alvito (Alentejo), cinco trabalhos: Ursa Maior, A Guerra dos Lobos, Evidência, 
Nunca e Start Still. Em 2010 e 2011, efectuou a pós-graduação Fotografia Projeto e Arte Contemporânea no IPA 
(organizada pelo Atelier de Lisboa) que terminou numa exposição coletiva na Plataforma Revólver em Lisboa, com 
a série Billy. Embora o seu trabalho principal seja na área das Tecnologias da Informação, é professor no Atelier de 
Lisboa e no CET de Fotografia no ISEC. Foi ainda professor na 2ª edição da pós-graduação Fotografia, Projeto e Arte  
Contemporânea no IPA.



Fernando Brito
AUGI # 12, 2013
Todas as imagens s/título
5 imagens 50 x 75 cm 
13 imagens 30 x 45 cm
Impressão a tintas pigmentadas sobre papel algodão ( Fine Art Hahnemuhle Photo Rag Bright 
White 310 g ) 
3 + 1PA

João Mota da Costa
Lunch Time Affair – Chapter I (ten rooms for sex), 2012
2100; Antártida; Avião I; Avião II; Cinema; Egipto; Love Room; Oriental; Purple; Subaquático; 
Tropical.
120 x 100 cm
Papel Canson Infinity Premium RC - PhotoSatin 270gr/m2
Montado em K-Mount de 5mm e moldura aluminio
1 + 1PA

José Chambel Cardoso
Left Behind, 2012
Todas as imagens s/título
50 x 70 cm; mancha impressa: 38 x 57 cm
Impressão digital com tintas pigmentadas sobre papel RC
3 + 1PA

José Júpiter
Isla (Mapa #2), 2013
Todas as imagens s/ título
Dimensões variáveis
Jacto de tinta sobre papel FineArt Hahnemuhle Photo Rag Bright White 310g/m2
1/3 + PA


