
LIVRO DO MÊS  
 

 
“Metáforas do Sentir Fotográfico” de Maria do 

Carmo Serén, uma edição do Centro Português de 

Fotografia, de dezembro de 2002. 
 

“Olhar uma imagem fotográfica é associar aquele 

visível a cor ou preto e branco fixado numa supérficie, 

ao invísivel que lhe atribuimos e orienta e dá sentido à 

nossa interpretação.  
 

O modo como olhamos, a valorização ou o desgosto 

que nos provoca essa observação tem muito a ver com 

os discursos e as metáforas culturais daqueles que 

sofreram a sedução da fotografia e se interrogaram 

sobre as razões desse poder que ela exerce sobre o 

sentir, sobre os corpos e as almas - como ícone, como 

fetiche, como objecto de substituição e compensação 

quase universal.  
 

Sedução, amor e ódio, em metáforas que herdamos de 

Walter Benjamin, de Freud, de Roland Barthes, de Henri 

Cartier-Bresson, de Ian Jeffrey, mas também de Régis Durand ou Bernardo Pinto de Almeida.” 

 
 

 

 

 

 

 

 

S E D E 
 

Casa da Cultura Francisco Rodrigues Marques Júnior 

41°06'15.6"N 8°33'07.8"W 

Largo do Palheirinho, 32   4430-872   Avintes   Portugal 

Segunda a sábado: 14:00 às 18:00 e Domingo: 10:00 às 12:00 

 

 

CONTACTOS 
 

Pereira Lopes   +351 926437791 

geral@instantesffa.com 

www.instantesffa.com    

 

NIPC  516332821   
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ENCONTROS DA IMAGEM 2022  
 

 

 
 
Pelo terceiro ano consecutivo o iNstantes – Associação Cultural e o festival Encontros de 
Imagem, de Braga, constituíram uma parceria para trazer a  Avintes, um pólo da 32ª edição 
deste festival. 
 
A exposição, vai ter lugar na Casa da Cultura de Avintes, entre os dias 01 e 30 de Outubro. 
Trata-de de “Ouka Leele, na colecção dos Encontros da Imagem” 
 
OUKA LEELE, de nome verdadeiro Bárbara Allende Gil de Biedma, nasceu em 1957, em 
Madrid.  
Queria ser pintora mas descobriu na fotografia um meio de trabalhar de forma figurativa. 
Dizia Ouka: “Para mim é inconcebível cortar com a infância, passar de brincar, para não 
brincar nada” 
 Num momento único da história espanhola, no seguimento da morte de Franco, ela criou 
uma maneira de olhar as imagens. Muito naturalmente, Ouka tornou-se parte do 
movimento “movida” e definiu uma abordagem contemporânea da sedução, entre o 
provocador e a ideia de beleza. Nunca considerou a fotografia como uma ferramenta para 
tornar a realidade visível mas sim para impor o seu ponto de vista, tanto pela intimidade 
como pela distância. 
 
“Ouka Leele não utiliza a fotografia de maneira clássica, a sua arte é bastante influenciada 
pela pintura e pela música.A artista pinta com cores berrantes “elétricas”, conseguindo 
uma estranha e fascinante harmonia. 
As suas cenas têm sempre um carácter improvável, lúdico, carregado de surrealismo e 
evocando uma forte tradição espanhola” 
 
Ouka Leele faleceu no dia 24 de maio deste ano, aos 64 anos. 
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NOTÍCIAS DO iN – exposições programadas 
 

 
 

 

 

 

ENCONTROS DA IMAGEM 2022 

Ouka Leele com “Ouka Leele, na colecção dos Encontros da Imagem“ 

Casa da Cultura de Avintes  

01 a 30 de outubro 

PROPOSTA FOTOGRÁFICA #41 

José Lopes Silva com “Olhar e Ver“ 

Casa da Cultura de Avintes  

01 a 30 de outubro 

PROPOSTA FOTOGRÁFICA #42 

Colectiva GOD com “O nosso mundo (9)“ 

Casa da Cultura de Avintes  

01 a 30 de outubro 

PROPOSTA FOTOGRÁFICA #43 

Colectiva GOD com “A arte de fotografar a P&B (9)“ 

Casa da Cultura de Avintes 

01 a 30 de outubro 

PROPOSTA FOTOGRÁFICA #44 

Rui Pessoa Neto com “Guerreiros sobre rodas“ 

Fundação Joaquim Oliveira Lopes 

01 a 30 de outubro 
 
 
NOVEMBRO 

PROPOSTA FOTOGRÁFICA #45 

Hermínio Tavares com “Olhares“ 

Casa da Cultura de Avintes  

05 a 30 de novembro 
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BENJAMIM LEANDRO MEDEIROS – Até um dia… Red 

 

 

Luís Câmara | Portugal 
Acabei de saber a noticia, bem longe de 
Portugal, e rstou profundamente chocado!!! 
Ainda há pouco mais de 2 semanas tinha 
falado com ele e parecia tudo bem, boa 
disposição, apenas algo com que teria de 
passar a viver mas à partida gerível ... 
Uma excelente pessoa que parte, excelente 
fotógrafo, Amigo do seu Amigo, uma 
enormíssima perda que custa enormemente 
a aceitar. Os mais profundos sentimentos à 
sua Família .... Até Sempre, grande Amigo 
Benjamim ! 
 
Milton Ostetto  | Brasil 
Quanta tristeza,, meus sentimentos … nosso 
grande amigo , Últimas vez q falei com ele 
estava na ilha da Madeira e combinamos de 
nos encontrar no INstantes em abril/23… vá 
em Paz meu caro amigo , com certeza farás 

grandes imagens desse novo lugar em que agora estás… 

 
Vittorio Bianco | Itália 
Ho seguito sempre con piacere il suo gusto per la vita e le sue espressioni di affetto per le 
persone che mostrava nelle sue foto, le sue opere sempre da bravo artista !!!!!! 
Le mie più profonde condoglianze a tutta la sua famiglia, lo ricorderò sempre 

 
Xesús Búa | Espanha 
O dios que tristeza! 
O amigo azorino , canto o sinto , meu caro amigo que a viaxe sexa levadeira e unha aperta 
a familia, canto o sinto 

 
Helder Vinagre | França 
Condolências a toda a sua família, vamos sentir a falta das suas fotografias. 
 
Luís Viegas Mendonça | Portugal 
Até sempre, meu Amigo! Os meus sentimentos à Família 
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PROPOSTA FOTOGRÁFICA #41 – José Lopes Silva 

 

 

"Se podes olhar, vê. 

Se podes ver, repara." 

José Saramago, in Ensaios sobre a Cegueira  

 

Esta série de imagens é uma das várias possíveis a partir de 

milhares, sobre o mesmo tema, em arquivo. È baseada numa 

abordagem criativa sobre os inúmeros grafitos dispersos pela 

cidade, numa explosão de pinturas e inscrições de conteúdo 

o mais diverso. Escolher o fotografável, a luz, o ângulo, o 

enquadramento, são acções precisas, das quais depende em 

grande parte o resultado final na imagem. Nestes tempos de 

frenesim visual, de vertigem comunicativa, tornámo-nos quase insensíveis. Corremos o 

risco de não ser já capazes de distinguir as mensagens visuais. Estes trabalhos aqui 

expostos não se confundem com um olhar banalizado sobre aquilo que rodeia o fotógrafo. 

Ele tem o seu próprio critério. O seu olhar vasculha, revolve, revela. É a sua capacidade 

para ver e seleccionar. Anula os detalhes redundantes, aproveitando só aqueles que são 

essenciais para a comunicação. Criar imagens novas mesmo a partir de outras já 

existentes, explorando formas simples e geométricas, num equilíbrio cromático, nos 

limites do minimalismo e da abstracção.  É a descoberta das coisas dentro das coisas. Com 

os olhos de ver. Para mim a fotografia é uma arte de observação. Trata-se de encontrar 

algo interessante num lugar comum. Tem pouco a ver com as coisas que vejo e tudo a ver 

como as vejo. Exponho-me com sentido de partilhar a alegria da beleza. Este conjunto de 

obras agora reunido mostra o registo do pormenor que não era "visível" no todo inicial em 

que foi percepcionado pelo fotógrafo. Como diz Ludwig Mies van der Rohe "Menos é Mais" 

O que me interessa é a escala, a cor, a forma, a linha e o modo como isso cria o quadro 

final. A largura do pincel usado ou o aspergido do "spray". Os escorridos das tintas. Formas 

assimétricas e recortes inesperados. Os "graffiti" são meros convites para operar com a 

luz, texturas, cor e composição. Dar forma. Efeitos procurados com paciência nas 

superfícies de fachadas, muros, grades, paredes, vitrinas, portas e taipais, dispersos pela 

cidade. O grafito não é todo igual, varia em função do indivíduo ou do grupo que o produz, 

mesmo aqueles "graffiti" que são feitos para marcar terreno (tags) e que não têm 

preocupação estética. Olhar e Ver - a escolha pela imagem ou forma que já existe e nem 

todos vêm. Olhar e Ver: o início do processo criativo. 
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PROPOSTA FOTOGRÁFICA #42 – Colectiva GOD 

 

 
Autores: Ana Gouveia, Ângelo Nunes, Carlos Seco, 

Carlos Tojo, Daniel Bastos, Hélder Martins, Helena 

Caseiro, Jaime Pereira, José Francisco Serrano, Luís 

Sá-Fernandes, Paulo Mendes, Paulo Pinto 

Quem fotografa, sabe a importância destes dois 

tempos, sejam eles no âmbito técnico ou estético, 

para a realização dos seus trabalhos fotográficos. 

Dois tempos que se conjugam numa linguagem 

imagética que representa sentimentos do mundo e 

uma singularidade expressiva da visão deste e do 

que o envolve. 

Tempos, que ao ritmo de cada um se vão 

plasmando, individualmente e/ou coletivamente na 

essência da sua própria obra fotográfica.  

 A GOD Publishing, presenteia-nos, uma vez mais, com a sua 9ª edição de “O Nosso Olhar 

no Mundo”. Releva-se, que desde a sua primeira edição, a editora tem dado espaço à 

fotografia amadora e contribuído para o panorama editorial do livro de fotografia em 

Portugal. 

Esta obra coletiva conta com a participação de quinze autores e o que atrai nela é a 

variedade de áreas fotográficas contempladas: Paisagem, Fotografia de Rua e Noturna, 

Natureza, Retrato e Espetáculo. Enriquece-a, também o fato, de conter uma grande 

diversidade de locais, vivências e uma multiplicidade de olhares em torno da fotografia. 

Ao folhear cada página, esperamos que o leitor se agrade e se possa admirar, emocionar 

inspirar e contagiar pelo gosto da fotografia. 

A fotografia é infinita, assim como, são infinitos os sonhos de cada um dos fotógrafos deste 

livro. Tanto existirá por fotografar!... mas por agora, convidamo-lo a apreciar este “Nosso 

Olhar no Mundo”.  
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BENJAMIM LEANDRO MEDEIROS – Até um dia… Red 

 

 

O iNstantes - Associação Cultural está de 
LUTO. 
 
Faleceu o  nosso sócio fundador Benjamim 
Leandro Medeiros (Ribeira Grande l S. 
Miguel l Açores).  
Tinha 61 anos (22/12/1960 - 16/10/2022). 
 
Sempre foi um entusiasta deste projecto 
colectivo que é o iNstantes. 
 
Expôs na XX edição iNstantes, em 2016. 
Em 2018, foi o responsável por levarmos o 
iNstantes à sua cidade, colaborando 
intensamente no iN Ribeira Grande, sendo 
também um fotógrafos com trabalhos 
expostos. 
Tinhamos já combinado a sua participaçãp na 
10ª edição do iNstantes, em 2023.. 
 
O corpo ficou em câmara ardente na capela 
de Nossa Senhora de Fátima (Matriz | Ribeira 

Grande). A missa de corpo presente realizou-se no dia 17, pelas 10:00 horas. Após as  
cerimónias fúnebres o corpo foi sepultado em Jazigo de Família, no cemitério de Nossa 
Senhora da Estrela, na  Ribeira Grande. 
 
Estivemos simbólicamente no seu funeral através de um ramo de flores. Desta forma 
singela, mas muito sentida, todos nós partilhamos com a sua esposa, Dª Isabel Margarida 
de Ponte Pascoal e dos seus filhos, Joana Moreira da Silva Leandro Medeiros e Benjamim 
Ponte Pascoal Leandro Medeiros,  a dor da sua partida. 
 
Um enorme agradecimento à Gabi Pontes, Presidente da AFAA - Associação dos 
Fotógrados Anadores dos Açores, pela sua disponibilidade para a concretização desta 
singela homenagem ao Benjamim  
 
Serás sempre lembrado por nós, Benjamim 
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50 ANOS… 50 FOTOGRAFTIAS – Livro de Armando Cardoso 

 

                                                                                                                                                                                  

 

“50 anos, 50 fotografias”, editadas pelo Espaço  Ulmeiro,  abarca o percurso fotográfico de 

Armando Cardoso, iniciado em 1972 com uma preocupação social e política que se reflecte 

numa fotografia de tendência humanista, a que se  segue a exploração da relação da 

fotografia com outras artes visuais, o questionamento da noção de Belo, o questionamento 

dos limites da linguagem fotográfica e a reflexão sobre o significado da arte em fotografia.  

Termina, como que numa provocação sobre o regresso às origens, com referência à 

utilização do analógico, na procura de uma forma de olhar com tempo. 

 
O livro, no formato 25x20 cm., tem 80 páginas impressas a cor em papel couché mate de 170 

gramas, cosidas a linha e capa dura em cartão 2000 microns, revestida a papel couché de 

150 gramas, a quatro cores, plasticizada a mate. 

 

O custo é de de 30€. 
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PROPOSTA FOTOGRÁFICA #43 – Colectiva GOD 
 

 
Autores: Albano Cortez, Alexandre de Sousa, João 
Pedro Manaia, Luís Paralta, Mário Rui Correia, Miguel 
Machado, Paulo Luís, Paulo Pinto, Rafael Conceição, 
Raúl Silva Pereira. 
 
Fotografia, uma arte de sentimentos! 
A fotografia é uma das manifestações artísticas mais 
recentes e aquela que mais acessível se tornou, tanto a 
produtores como a apreciadores. Começou por ser a 
preto e branco e, nas primeiras décadas do século 
passado, as cores começaram a dar uma vida nova às 
imagens fotografadas. Com espanto, mas sem surpresa, 
as cores viriam para reinar e, progressivamente, a 
fotografia a preto e branco passaria a ser considerada 
antiquada. Nos dias de hoje, a tecnologia facilita a arte 
da fotografia, possibilitando inúmeras manipulações de 

cores e de formas, quase sem limites. Contudo, em alguns fotógrafos e no público mais 
exigente existe uma necessidade de regressar às origens, uma doce nostalgia que parece 
ofertar o mais primoroso requinte e uma vontade em retornar ao mais primitivo modo de 
ver e entender a arte da fotografia. Para esses, em que se incluem os fotógrafos que nesta 
obra expõem essa vivência, revela-se uma feliz aproximação desta arte aos sentimentos 
que, do preto ao branco, calcorreiam na diversidade dos tons, dos contrastes, das formas 
e das texturas.  
A dimensão do puro preto e branco ou aquela que varia pelos tons cinzentos carrega em 
si uma enorme riqueza, a sua própria simplicidade. A ausência de cores torna o 
monocromático despojado de artificialismos e privilegia a atenção do essencial. Emoções, 
sentimentos ou uma vã sensação são despoletados de uma forma mais intuitiva e genuína. 
A ausência de cores oferece uma vida maior ao objeto, à pessoa ou ao motivo fotografado, 
parecendo que sussurra uma história. 
Nesta obra reúnem-se olhares únicos, distribuídos por diferentes temáticas e abraçando a 
sensibilidade de um mundo que é colorido, mas que pode ser lido e visto a preto e branco. 
Olhares que comungam da mesma paixão e que fervem num ardente gáudio quando 
conseguem captar aquela imagem, sem voz, e que tudo diz. Esta obra é, pois, um recanto 
de um engenho maior que ainda apaixona fotógrafos e em que as imagens não necessitam 
de mil palavras para narrarem o que cada um de nós pretende escrever com luz. 
 
Paulo Pinto (fotógrafo/autor). 
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PROPOSTA FOTOGRÁFICA #44 – Rui Neto 
 

 
"O Basquetebol em Cadeira de Rodas (BCR) 

surge em Portugal essencialmente por força do 

flagelo da Guerra Colonial, que durou 13 anos e 

despertou o país para a realidade massificada 

da deficiência, que não mais podia ignorar.   

Desde então a modalidade tem-se vindo a 

desenvolver, com um crescendo de 

competitividade nas competições nacionais. 

O basquetebol em cadeira de rodas é disputado 

por pessoas com alguma deficiência físico-

motora, sendo as cadeiras adaptadas e 

padronizadas. As dimensões do campo, a 

pontuação e a altura do cesto são as mesmas do 

basquetebol convencional - assim como as 

equipes, com cinco jogadores cada.  

Com o intuito de deixar as equipas equilibradas, a classificação dos atletas é feita por um 

sistema de pontos, que vai de 1 a 4.5, respeitando o potencial funcional de cada um – 

quanto maior a pontuação, maior a habilidade funcional do atleta. A soma de todos os 

jogadores em campo não pode ultrapassar o total de 14 pontos. 

Este é um desporto muito exigente e desafiante, onde é, fundamental a preparação física, 

a concentração, o foco e uma grande resiliência por parte de cada atleta. 

O projeto fotográfico "Guerreiros Sobre Rodas" foi iniciado em outubro de 2021, junto da 

equipa de Basquetebol em Cadeira de Rodas (BCR) do Basket Clube de Gaia, com o 

Objetivo de dar a conhecer um pouco mais deste desporto, e da forma como este é 

encarado pelos seus atletas durante os treinos e preparação para os jogos, bem como 

retratar o esforço e dedicação necessários para a prática da modalidade, perante as 

contrariedades a que está sujeito cada atleta. 

Pretende ser um projecto que valorize não só a modalidade, mas acima de tudo, cada um 
destes guerreiros atletas “ 
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INGENIUM – O novo livro de António Bracons 
 

 
Desde sempre o homem procurou técnicas para conseguir o que queria, o que precisava: 
as habitações, para abrigar a família; as muralhas, castelos e fortes, para garantir a sua 
segurança e se defender; os templos, locais de culto e devoção; as pontes, para atravessar 
os rios – para falarmos apenas de alguma construção. “A necessidade aguça o engenho”, 
diz o dito popular e assim é: a procura de soluções é constante. Os romanos solucionaram 
a construção do arco perfeito: construíram pontes e edifícios mais amplos com vãos 
maiores; a construção do arco em ogiva, na Idade Média permitiu igrejas mais altas, o que 
obrigou a reforços, os contrafortes, e com eles, surgiram as naves laterais e edifícios mais 
leves. Sempre a construção em pedra ou tijolo. O aço, no séc. XIX, permitiu construções 
ainda mais ligeiras, mais rápidas e económicas, maiores e mais altas: pontes, edifícios 
industriais e habitacionais. O betão armado, molda-se a quase todo o tipo de formas e 
dimensões…  O desenvolvimento tecnológico, de materiais e informático, leva ao 
constante desenvolvimento de soluções, à maior garantia de segurança, a maior 
economia, à obtenção de soluções para problemas que antes eram impossíveis de 
resolver. 

 
Se é verdade que a 
engenharia está sempre 
presente em qualquer 
obra, há algumas de 
significativa complexidade 
técnica, nas quais a 
engenharia supera-se, 
aplicando soluções 
complexas ou buscando 

novas soluções e novos métodos de cálculo. 
 

Como engenheiro civil, nomeadamente nos primeiros anos de trabalho, estive ligado a 
algumas obras de significativa complexidade técnica. Fotografei essas obras: as estruturas 
de contenção, o existente que tinha de ser removido ou que ficava, elementos a 
desmontar para posterior colocação, a realização da estrutura das novas edificações, a 
forma dada pelo betão… 
 
A partir das reflexões de Gonçalo M. Tavares sobre a engenharia, que, na verdade, são 
comuns a qualquer processo criativo, “Ingenium” é um olhar sobre estas obras e, ao 
mesmo tempo, sobre o papel fundamental da engenharia.” 
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INGENIUM – o novo livro de António Bracons 
 
 

“Ingenium” com fotografia e 
texto de  António Bracons.  
 
Este livro foi desenvolvido no 
âmbito da EIF – Escola Informal 
de Fotografia, sob orientação 
da fotógrafa Susana Paiva. 
 
A apresentação de “Ingenium”, 
de António Bracons, foi 
efetuada no âmbito do ciclo 
“TÍTULO – um livro é um livro 
é”, conjuntamente com 
“Inventar o Vazio” de Cláudia 
Freitas e “Distrito” de Miguel 
Henriques, em Lisboa, no 
Palácio Pancas Palha, na Tv. do 
Recolhimento de Lázaro Leitão, 
1, no dia 18 de setembro de 
2022, às 16:30. 
 
O livro, de 64 páginas 16,0 x 
23,0 cm encontra-se à venda. 
Os pedidos podem ser feitos 
directamente ao autor, através 
de “Contactos” do blog 
Fascínios da Fotografia. Preço 
de lançamento, até 30 de 
setembro: edição normal, 

15,00 € (a partir de 01 de outubro, 17,00 €). Edição especial, 35,00 €. 
 
São 200 ex. numerados e assinados.  Os nºs 1 a 20 incluem uma fotografia numerada e 
assinada (edição especial 
 

António Bracons é o editor do blog Fascinio da fotografia. 
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QUEM PASSOU OU VAI PASSAR 

 
 

Milton Ostetto participou nos dias 29 e 
30 de setembro na 2ª edição da 
Exposição Internacional de Fotografia a 
Preto e Branco, integrada na 5ª edição 
do Nineveh International Peace Festival, 
que se realizou na cidade de Baghdede, 
nas Planícies de Nínive, com a 
participação de muitas figuras e 
instituições locais e públicas 
 
Esta exposição  foi organizada pela União 
dos Fotógrafos do Iraque. 

 
O festival incluiu a exposição organizada 
pela União dos Fotógrafos do Iraque, 
artesanato, apresentações de várias 

bandas e trupes de arte, canto e um grande mercado.  

 
 

 

 

Publicação no jornal “ As Artes entre as Letras “, nº 324, de 12 de outubro  
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NOTÍCIAS DO iN – reunião com a CM de Vila Nova de Gaia 

 
                                                                                                                                                                                                            

 
No dia 07 de outubro, pelas 17:30 horas,  a Direcção do iNstantes – Associação Cultural 
recebeu na nossa sede para uma reunião de trabalho, o Vice-Presidente da Câmara 
Municipal de Vila Nova de Gaia, Patrocínio Azevedo, a Vereadora da Cultura, Paula 
Carvalhal e o Presidente da Junta de Freguesia de Avintes, Cipriano Castro. 
 
Na reunião - bastante produtiva - tratamos de encontrar soluções conjuntas para um 
crescimento sustentado do iNstantes – Festival Internacional de Fotografia de Avintes, 
alargando o mesmo, até a instalaçoes culturais do município, nomeadamente a Biblioteca 
Municipal. 
 
Foi ainda abordada a exiguidade da nossa sede comprometendo-se o Vice-Presidente da 
Câmara, a encontrar uma solução que por sua indicação será próxima da Casa da Cultura 
e que se adeque às exigências do crecimento do iNstantes. 
 
Desta reunião, saiu também a necessidade de um encontro a curto prazo, entre a Direcção 
e a Vereadora da Cultura para definir, em concreto, a forma de apoio ao festival. 
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NOTÍCIAS DO iN – Visita de Maria do Carmo Serén 
 

 

 
No 10 de outubro, recebemos a visita do fotógrafo Augusto Lemos e de Maria do Carmen 
Serén. 
 
Maria do Carmo Serén nasceu no Porto, é historiadora e crítica de arte e fotografia, 
integrando com frequência cursos, colóquios ou encontros, tendo publicado textos, 
nomeadamente sobre análise fotográfica, em revistas, antologias, ou dicionários de 
especialidade, no país, em Espanha, França, Grã-Bretanha, Brasil e Estados Unidos. 
Tem ainda publicado para diversas instituições e editoras obras de análise de fotografia, 
pintura e história. 
Incluída na colecção de Arte Portuguesa, publicou o livro “A Fotografia em Portugal”, nº 
17, Fubu Editora, para além de outras obras. 
 
Foi directora da revista “Ersatz” do Centro Português de Fotografia e, enquanto integrou 
a Direcção-Geral, (1997-2007), foi coordenadora de Informação e Formação deste 
organismo. 
 

Foi investigadora do CITCEM. 
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