
[Quando eu nasci]

Manuel Roberto

Comemoro os meus 56 anos de aniversário, os meus 36 anos de profissão e ainda os 30 
anos da minha adopção por esta extraordinária Cidade Invicta - o meu Porto.

Faço 56 anos com a triste constatação de que o mundo não quer mudar. Infelizmente, 
continua a haver fome, segregação e os problemas climáticos não são resolvidos pelos 
governos. Assim, há sociedades que são filhas de um “Deus menor”. Apesar dos 
recursos existentes em países, sobretudo africanos, como Moçambique – onde estão as 
minhas raízes - outras “pandemias” persistem há anos. Diariamente, crianças morrem 
de malária, de cólera e de fome. A Escola condigna, infelizmente, ainda é para algumas 
comunidades, como nos tempos da minha Escola, em que tinha que cozer, dia após dia, 
com o nylon da rede mosquiteira, o único calçado que me “levava” à Escola. Olhar à 
minha volta foi sempre o meu lema. 

Documentei uma fase importantíssima do meu país - Moçambique - que a um ritmo 
muito próprio e apesar dos seus problemas vai prosperando à sua maneira.     

Nesta exposição, trago também comigo, para além da minha mãe, a minha maternidade
de Inharrime, onde nasci no dia 5 de Novembro de 1965.

Quando frequentei o primeiro curso da Escola de Artes Visuais, em Maputo, 
Moçambique, a minha mãe e a minha maternidade foram sempre os modelos para os 
meus ensaios de fotografia. Esta exposição representa-me.

Partilho alguns dos trabalhos que datam de quando comecei a fotografar as minhas 
inquietações, isto é, há cerca de 36 anos, altura em que me fiz profissional da fotografia.

Não se trata de uma retrospectiva do meu trabalho como fotógrafo, mas de um olhar 
para alguns apontamentos, que faço questão de revisitar e que dou a conhecer nesta 
pequena mostra, composta por 36 fotografias. Algumas são recentes, mas em pouco se 
distinguem na temática das que comecei a fotografar há 36 anos, quando nasci como 
fotógrafo. Continuarei a olhar à minha volta, com a esperança de que o mundo possa 
ser um lugar melhor.

Exposição patente na Galeria Colorfoto, Rua Sá da Bandeira, 526, 4000-430, Porto

(encerra sábado à tarde)



Nota Biográfica

Nasceu em Moçambique em 1965.

Iniciou a sua carreira nos anos 1985, como fotógrafo da editora escolar, INDE, e 
colaborador permanente no semanário moçambicano Domingo.

Em Portugal, trabalhou no Jornal de Notícias e n’O Primeiro de Janeiro, antes de 
integrar em 1994 o jornal Público, onde permanece como fotojornalista e exerce a 
função de editor da fotografia. 

Participou em várias exposições coletivas.

Expôs individualmente em 2015, no Cinema São Jorge, em Lisboa, o seu trabalho “Os 
Filhos do Vento” – Filhos de ex-combatentes da Guerra Colonial que ficaram em 
África e gostavam de conhecer os seus pais portugueses.

A mesma exposição, “Os Filhos do Vento”, esteve também patente, em 2018, no 
MIRA| artes performativas, em Campanhã, no Porto.

Prémio Gazeta Multimédia, em 2013, atribuído ao trabalho “Filhos do Vento”, de 
Catarina Gomes, Ricardo Rezende, Manuel Roberto, Dinis Correia e Andreia 
Espadinha, um olhar original sobre a guerra colonial e os filhos dos ex-combatentes 
deixados para trás, sem nunca terem conhecido os pais. Uma reportagem que cruza 
diferentes meios com grande eficácia, num trabalho de equipa ao melhor nível do 
ciberjornalismo.

Prémio Gazeta de Imprensa, em 2014, atribuído ao trabalho “A Guerra que Portugal 
quis esquecer”, de Manuel Carvalho e Manuel Roberto, uma série de reportagens 
históricas que resgatam do esquecimento o trágico confronto dos militares portugueses
com as tropas alemãs, durante a I Grande Guerra, no Norte de Moçambique.

Durante um ano, entre Novembros de 2014 e 2015, desenhou com a jornalista Mariana

Correia Pinto, um mosaico da cidade deles, em entrevistas e retratos, com duas 

centenas de cidadãos - o seu Porto Olhos nos Olhos.


