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Selma Fernandes,
licenciada em sociologia no ISCTE,
desde cedo apostou na construção
de histórias de vida como ponto
privilegiado no desenvolvimento das
suas competências.
Deparada com a variedade de opções
que a profissão de sociólogo abrange,
optou pela feitura de biografias, que
considera um valioso contributo para
a sociedade, atribuindo a este trabalho
um considerável valor histórico e social.

Osvaldo Gago,
baseia as suas capacidades em 2
anos de formação no Ar.Co., em
experiências colhidas em diversas
exposições, em muitos projectos de
retrato para utilização profissional, e
em projectos de cariz pessoal.
Traz para este projecto uma cultura
da imagem, um desejo de documentar
fotográficamente vidas e situações, de
expressar ideias e sentimentos e uma
curiosidade infinda por aprender.

Nosso Projecto
Este projecto resulta da convergência de aptidões de duas pessoas com percursos
distintos, mas que convergiram na vontade comum de fazer algo diferente, e cujo
contributo para a sociedade e para as gerações futuras fosse inquestionável.
O nosso trabalho assenta, por um lado, na capacidade de investigar metodicamente,
e com a preocupação de contextualizar histórica e socialmente o que foi o percurso
de uma vida. Por outro lado, na criação de fotografias que transmitam estados de
espírito, que sejam fiéis à narrativa, com qualidade técnica, e acima de tudo com
critério.
O nosso método baseia-se num trabalho de equipa, em que a sua colaboração é
indispensável. A si é-lhe pedido que assuma o lugar central que é o do narrador.
Da nossa parte oferecemos-lhe uma metodologia de trabalho própria, baseado na
realização de vários trabalhos, e um profissionalismo que lhe garante que no final
pode contar com um resultado de alta qualidade.

Realizar uma Fotobiografia
A sua vida está certamente recheada de histórias e situações, alegrias e tristezas,
vitórias e conquistas, excelentes motes para um texto e imagens condensadas
na forma de livro. Um livro, que através de texto e fotografia, apresente, de forma
aprazível e ordenada, tudo aquilo que sempre quis contar, tudo o que marcou as
diferentes etapas da sua vida.
A partir de três exemplares pode materializar num livro a sua vida ou aquilo que
mais o marcou. Este é, certamente, um dos bens mais preciosos e personalizados
que pode possuir, e com uma carga emocional e simbólica a que nenhum outro
objecto se pode comparar.
Uma herança para passar de geração em geração
De valor cultural único e insubstituível, é um modo de perpetuar a sua história,
tornando-a num património para as gerações futuras. Os seus filhos e netos teriam
uma obra documental sua, uma forma personalizada de constatarem a evolução
dos tempos, de perceberem o que foi a vida dos seus antepassados.
Ao falarmos de nós revelamos muito mais do que a nossa vida interior, falamos
também da nossa família e retratamos a época e sociedade em que vivemos. Uma
fotobiografia é a possibilidade de preservar na memória dos tempos uma história e
uma época, que com o correr dos anos vai ficando cada vez mais distante.

Que Histórias...
A multiplicidade de histórias que podem ser contadas num livro é infinita. Para
além de uma narrativa que abarque todo o percurso da sua vida, pode também
optar por se deter somente num episódio ou fase marcante, como uma viagem ou
um romance, ou ainda por contar a história da sua família.
Se já iniciou as suas memórias, ou tem um diário que gostaria de ver melhorado e
enriquecido com fotografias, também pode contar com o nosso trabalho.
Para além de histórias individuais também trabalhamos com as mais diversas
organizações, como associações, empresas, fundações, entre outras.
Convidámo-lo a conhecer o nosso trabalho e a debater uma proposta de livro
adequada às suas preferências e caso concreto, afim de elaborar um projecto.

Contacte-nos para uma apresentação pessoal do nosso
trabalho, livre de qualquer compromisso
Telm:
91 86 94 561
96 36 70 861
Correio electrónico:
selma@fotobiografias.com
osvaldo@fotobiografias.com
Rua Conselheiro Dias e Sousa, nº8, 1º D,
1495-689 Oeiras
Pode também conhecer o nosso trabalho em:
www.fotobiografias.com

