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“Nesta imagem foi usada  
uma objetiva grande-angular, 
cabo disparador, tripé, filtro  
de densidade neutra em 

gradiente e filtro polarizador. Foi utilizada  
uma velocidade baixa para permitir o arrasto 
da água, mantendo no entanto a textura  
na zona do mar. O filtro de densidade neutra 
em gradiente foi escolhido para equilibrar  
a exposição na zona do céu, escurecendo-a, 
enquanto que o filtro polarizador permitiu 
aumentar o contraste e a saturação das  
cores no céu nublado e remover os reflexos  
na rocha no primeiro plano”, refere Luís.

O seu amor imenso pelos registos 
paisagísticos naturais surgiu há dez anos. 
“Antes disso havia sempre algo de subliminar 
que me puxava para a natureza.  
A compra de uma objetiva grande-angular 
marcou o ponto de viragem e desde então  
o caminho tem sido excitante e bastante 
recompensador. Assistir ao melhor dos 
argumentos, no maior palco do mundo, é uma 
experiência gratificante e única”, partilha. 

Luís Afonso tem o condão de cristalizar os 
momentos mais arrebatadores, avassaladores 
e sublimes da Mãe-natureza. A verdade  
é que ficamos absolutamente abismados com 
o seu portfólio e somos transportados para 
mundos oníricos e mágicos, saídos de um 
verdadeiro conto fantástico. A vontade de 
criar uma simbiose com a flora e a fauna é 
cada vez maior. Não se esgota; pelo contrário, 
ela floresce a cada novo amanhecer. 

Este fotógrafo nacional sente o ímpeto da natureza com  uma 
intensidade inigualável. Inspire-se no seu amor incondicional!

“Ao longo desta viagem, a paixão  
pela natureza transformou-se em amor.  
Tal como numa relação entre duas pessoas 
que se juntam para partilhar a vida,  
a relação entre o fotógrafo e a natureza  
é o conjunto de um sem número de 
experiências que nos ajudam a conhecer  
o outro como a nós mesmos. Com o passar 
do tempo, vão-se assimilando os sinais  
da natureza e a perceber o que esperar dela 
ao longo do dia. Sabe-se que antes do nascer 
do sol tudo está calmo, as cores são suaves, 
o azul domina a paisagem. À medida que  
o dia avança, a natureza acorda e retoma  
o seu ritmo mais ou menos frenético:  
os animais regressam às suas atividades,  
a luz transforma-se quer na sua tonalidade, 
quer na sua direção, as sombras vão-se 
movendo e moldando a paisagem”, sublinha.

Mas, qual a razão desta entrega  
desmedida à natureza? “Em primeiro  
lugar, por uma decisão artística. Escolhi 
usar os elementos naturais para contar  
a minha história, uma história pessoal  
e subjetiva, que pretende apresentar o 
mundo natural e, acima de tudo, a paisagem, 
como eu a vejo e sinto. Em segundo  
lugar, há o aspecto da memória futura,  
de preservação. Entendo que o fotógrafo de 
paisagem natural tem a virtude de conseguir 
retratar a natureza de maneira fascinante”.
Imagem obtida com uma reflex Canon  
EOS 5D Mark III e uma objetiva Canon EF 
17-40 mm f/4L USM; f/16 a 0.6 seg.; ISO 50.

Luís Afonso

 Equipamento
“Experimente levar 
uma só objetiva 
consigo. Por vezes, 
estamos presos a uma 
só maneira de retratar 
a natureza, em especial 
no que diz respeito à 
grande-angular. Antes de sair de casa, escolha uma das objetivas do seu 
“arsenal” e carregue consigo apenas essa. Com uma 50 mm experimente 
encontrar padrões, linhas, cores e texturas junto à praia. Leve a teleobjetiva e 
registe o rebentar das ondas junto à costa. Vai ver que vai começar a ver mais… 
e a treinar o seu olhar na intimidade da sua objetiva favorita. Aceite o desafio.”

 Explore o terreno 
“Saia de casa em qualquer 
altura. Liberte-se da hora 
dourada e aprenda a conhecer 
a forma como a luz molda  
a paisagem durante todo o dia. 
Eu costumo explorar o mesmo 
local a diferentes horas. Há 
sempre algo novo a descobrir  
e a fotografar. Sabia que os dias 
nublados, sem luz direta a incidir sobre a cena  
a fotografar, numa altura em que os pastéis dominam a 
paisagem, são excelentes para maximizar os detalhes na 
natureza? E os dias de aguaceiros que transformam por 
completo as florestas e os pequenos riachos?”, salienta.

tÉCNICAS DE PAISAGEM
As inspiradoras dicas de Luís Afonso podem ajudar...

Luís Afonso 
nasceu em 1972. 
Ele foi o fotógrafo 
em destaque  
no número 100  
da OMF e aquilo 
que tínhamos 
como certo na altura mantém-se:  
é um discípulo do pintor Claude Monet  
e do heterónimo pessoano Alberto 
Caeiro. É sobretudo conhecido pela sua 
participação ativa no projeto Fotonature. 
“todas as horas têm a sua personalidade 
própria e é preciso conhecê-las para  
se amar verdadeiramente a natureza  
e perceber como a retratar da  
melhor forma”, salienta o fotógrafo.  
www.luisafonso.com
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Cores
“O céu nublado, colorizado  
com os tons quentes da manhã, 
completa a cena, com a sua 
textura e contraste. No final,  
o objetivo de uma imagem  
com caracter selvagem e 
dinâmico, onde terra, mar e céu 
se entrelaçam nas suas texturas 
e contrastes, foi alcançado.”

Propósito
“Para conseguir um 
ambiente selvagem,  
há que excluir da imagem 
os elementos de presença 
humana. Para tal, nada 
melhor que avançar  
até à margem de modo  
a conseguir um campo  
de visão direto para o ilhéu, 
mantendo o suficiente  
de solo para se perceber  
a divisão dos planos  
e dar profundidade à cena.”

Tema escolhido
“O contraste entre a rigidez das rochas 
e a plasticidade da água empresta um 
elemento adicional à cena retratada, 
em especial se conseguirmos 
adicionar drama através da utilização 
de uma velocidade de obturação 
relativamente baixa. O carácter 
reflexivo da água permite também 
jogos de luz muito interessantes  
e uma paleta de cores entre o verde  
e o azul verdadeiramente singular.”

Composição
“Nesta foto decidi colocar o elemento mais 

forte da imagem ao centro, suportado,  
no entanto, no terço superior da imagem, 

próximo do horizonte. O ilhéu de Santa 
Catarina funciona assim como o pêndulo  
da imagem e todos os elementos devem  

ter um peso visual semelhante,  
para que o equilíbrio não se perca.”

 A dicA de LUÍS
“Concentre-se  

na composição.  
O sucesso de  
uma boa fotografia 
de paisagem 
natural assenta 
essencialmente 
em dois factores: 
composição  
e qualidade da luz.”

Paisagens incríveis
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