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A Casa na obra de Alfredo Cunha

Desafiámos o Alfredo Cunha para propor um trabalho sobre a casa 
para integrar o Ciclo de Fotografia de Lamego e Vale do Varosa. A 
resposta imediata foi “Não tenho! Fotografo pessoas, fotografo a vida 
vivida, fotografo gente.” Recordamos-lhe que as pessoas acontecem 
nas casas plantadas em lugares onde predomina a natureza e também 
em lugares urbanos onde domina o construído. Ele entusiasmou-se 
com o desafio e enviou-nos centenas de fotografias com gente nas 
ruas com casas, em frente a casas, dentro de casas, em escombros 
de casas destruídas pela guerra ou por catástrofes naturais.

Foi a partir das suas imagens com origem em várias latitudes que 
discorremos sobre o que significa a casa para os seres humanos que 
habitam o planeta: casa-cubata, casa-barco, casa-térrea, casa-bar-
raca, casa-grande-pequena, casa-pobre, casa-rica, casa-tenda para 
quem não tem casa e perdeu o país... Percebemos que  a casa é an-
tes de mais um abrigo, um resguardo que assume formas tão diversas 
porque se contam em tempos diferentes, respondem a necessidades 
diferentes, refletem estatutos sociais distintos e são manifestos de 
formas diferentes de encarar a vida. E a morte, na última casa.

O trabalho de Alfredo Cunha constitui assim uma prova de humani-
dade das casas.

- Manuela Matos Monteiro
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