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Casa Forte

Ao longo do Vale do Varosa, os diversos tipos de habitação refletem 
uma implantação secular e sedimentação social. A transformação do 
território é lenta, marcada quer por uma cristalização da arquitetura 
vernacular, quer pela alteração gerada pela vida contemporânea, re-
sultando numa grande diversidade de edifícios, tradições e métodos 
construtivos. 
Estas características contribuem para que o conjunto de fotografias 
remetam para um encontro entre o espaço público e o privado, onde 
a paisagem e a topografia sublinham um sentimento identitário en-
raizado e característico da região.
São fotografias de paisagem, que resultam de uma relação individu-
al com o assunto, combinando objetividade com visão pessoal - do-
cumento e discurso. Real, imaginária, simbólica, experiencial e mne-
mónica, sugerem uma realidade sobre a qual se construiu uma re-
presentação. Pretende-se que interroguem e comuniquem acerca do 
meio ambiente, convidando os espectadores a considerar, reafirmar 
ou questionar, o sentido e a natureza do lugar. 
Geográfica, autobiográfica, metafórica ou sociológica, em conjunto 
ou isolada, a paisagem refere-se a uma prática quotidiana. Ao invo-
car memórias, as fotografias atuam como substitutos da experiência, 
contribuindo para a formação de um sentimento de identidade indi-
vidual e coletiva.

- Sérgio Rolando

Sérgio Rolando esteve em residência artística em junho 2021 no Solar da Porta dos 

Figos/Castelo de Lamego, com o apoio da Câmara Municipal de Lamego.
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