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As casas, as casas

Oh as casas as casas as casas

as casas nascem vivem e morrem

Enquanto vivas distinguem-se umas das outras

distinguem-se designadamente pelo cheiro

variam até de sala pra sala (...)

- Ruy Belo

As casas, as casas das nossas vidas não as descrevemos pelo núme-
ro de metros quadrados, pelo número de quartos, nem pelos tijolos 
e cimento, pedra e argamassa. As casas, as nossas casas são feit-
as de outras coi-sas aparentemente insignificantes que as contam, 
que nos contam: um móvel e a sua história, uma mancha no teto, os 
pequenos altares privados feitos de vestígios que nos remetem para 
acontecimentos da vida, para pessoas, para alegrias e tristezas, risos 
e choros, fantasias e desilusões, vozes e silêncios. As casas não nos 
deixam esquecer porque retêm e guardam o tempo salvando-o da 
perda total. São as casas que nos levam aos sótãos da memória e nos 
conduzem por corredores amarrados pelo esquecimento.
É o lado imaterial das casas que as tornam uma realidade universal, 
que justificam o tema que propusemos para a edição deste ciclo. Par-
timos da ideia que há uma “casa comum” embora assuma formas tão 
distintas em diferentes épocas, em diferentes latitudes.
Em tempos em que a casa ganhou uma centralidade inesperada com 
a pandemia, os fotógrafos convidados trazem-nos casas, as suas ca-
sas, as casas de outros, as nossas casas.

- Manuela Matos Monteiro e João Lafuente



A Casa sou eu | Lucília Monteiro
Logo na manhã da vida, dos primeiros riscos de uma mão hesitante, 
nasce uma casa. A identificação com a casa há-de acompanhar cada 
passo dado na longa estrada da existência. 
A casa é o ninho aconchegante, o refúgio que transmite segurança, 
o lugar onde a família ganha novos elementos e onde os amigos são 
bem-vindos.
Mesmo que haja mudanças de sítio, ou que a casa se renove com 
obras, poeiras, cheiros de tintas novas, a ideia da casa mantém-se 
estável. 
Afinal, cada tijolo, trave-mestra, esquina, degrau ou objeto guardado, 
são apenas elementos físicos. Porque a minha casa sou eu com as 
muitas vivências, que aguardam um lugar onde ganhar raízes como a 
erva que brota daquele rasgo na parede.  

- Ivo Caldeira

Gente sem casa | Paulo Pimenta
Quando falamos de casa, não falamos só de teto, paredes, abrigo. Aos 
sem-abrigo falta muito mais porque a casa é muito mais: é aconche-
go, amparo, colo, intimidade, família...
Paulo Pimenta conhece bem a realidade dos sem casa que pernoi-
tam em portais de prédios e lojas, em vãos de escadas, por baixo de 
pontes e viadutos, em casas em ruínas, nos bancos de jardins, nos 
passeios das ruas. O negro duro, denso e sombrio das suas fotogra-
fias, retrata mais do que os ambientes físicos dos sem abrigo: con-
ta vidas duras, densas, sombrias, desesperançadas de futuro. Estas 
imagens trazem-nos o frio, a humidade, o desamparo de corpos sob 
cobertores. Marginalizados, menorizados, excluídos, muitos destes 
cidadãos invisíveis vivem a impossibilidade de se reinventarem, de 
restaurar a sua própria humanidade.
Fotografias sem luz testemunham vidas sós na cidade onde já nem 
há pirilampos para enfeitar a noite. E nem a lua chega para dar uma 
réstia de luz a estas vidas sem vida.

- Manuela Matos Monteiro

Casas sem gente | Inês d’Orey
Casas sem gente reúne um conjunto de imagens de espaços vazios 
que Inês d’Orey registou ao longo de mais de uma década. A ideia de 
uma narrativa incerta, de uma dicotomia entre a sugestão e a ficção, 
de uma realidade encenada, são alguns dos aspectos continuamente 
presentes no trabalho fotográfico de Inês d’Orey e que aqui podemos 
descobrir.

Casas de Brasileiro: um registo de afetos | Júlio de Matos
O meu primeiro contacto com Casas de Brasileiro, e a primeira casa 
que fotografei neste projeto foi O Palacete da D. Chica, fica perto da 
minha terra natal, Braga. Era opinião na época de ser de um gos-
to duvidoso novo-rico. Eu povoava-o com cavaleiros e personagens 
míticas.
Este projeto fotográfico levantou-me alguns problemas conceptuais. 
Será a Arquitetura fotografável? Ou apenas documentável, ou apro-
priável pela fotografia? A fotografia de arquitetura, subordina o ob-
jeto arquitetónico a uma imagem. Quando um fotógrafo impõe a sua 
visão/compreensão a um objeto arquitetónico, apropria-se dele.
A Arquitetura não é fotografável! A emoção do espaço provocada 
pela relação espaço-tempo materializada em múltiplos, infinitos per-
cursos, não existe fora desse espaço. O percurso arquitetónico é a 
forma de compreender a Arquitetura. A visualização da ausência 
é uma forma de sobrevivência: imaginamos o que a fotografia não 
consegue mostrar. A Fotografia e a Arquitetura partilham diversas in-
tenções, plano, volumes, distâncias, e antes de tudo a Luz. A Luz é a 
matéria em movimento, é o tempo. Fotografar é segmentar o tempo na 
superfície do registo. Nessa impossibilidade de registar a essência, 
resta-nos um retrato que alia a forma á expressividade. O conheci-
mento e os sentires: a fotografia é antes de tudo um olhar.
A cor neste corpo de imagens, intui uma evocação, em tons de um 
pretérito. País imaginário e ficcional, evocando os trópicos. A erosão 
ou a boa conservação das casas reforça essa impressão. A ficção é 
apenas a síntese e o sentido que agora lhe damos. A Casa de Brasile-
iro é antes de tudo uma lição de afetos.


