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Essência -  Esta exposição tem como objetivo essa viagem à Essência. O 
que há de mais puro e subtil, o Ser e a Existência...

Desde o início desta minha viagem no mundo da arte fotográfica, o objetivo 
foi sempre captar a Essência da Natureza, aquilo que ela tem de mais belo 
e mais incrível, a Vida! Desde a complexidade dos ecossistemas a um 
simples e puro olhar de um animal selvagem, a Essência da vida remete-
nos à Natureza e à sua força! Sem Natureza não há vida, não há olhares, 
não há emoções nem relações. Não há respirar nem chorar. Não há rir 
nem abraçar.

Durante esta caminhada tive a felicidade de percorrer alguns dos locais 
mais icónicos do mundo, onde pude contemplar uma Terra desconhecida 
ao meu olhar, apenas conhecida pelas imagens de outros fotógrafos. Tinha 
o objetivo de conseguir, através da minha máquina, criar fotos desses locais 
e de animais longínquos, mas acima de tudo criar também um conteúdo 
fotográfico que nos mostrasse a beleza e a importância dessas zonas e dos 
animais lindíssimos que nelas habitam. O objetivo seria, conseguir através 
das imagens, criar conteúdos educativos em termos ambientais, para 



que todos pudéssemos, 
não só observar as 
imagens, como também 
criar uma ligação afetiva 
com esses animais e 
seus ecossistemas e que 
nos permita aprender a 
gostar, aprender a querer 
preservar e aprender a 
cuidar. Acima de tudo 
conseguirmos perceber 
que ao cuidarmos um 
ecossistema estamos a 
cuidar da nossa casa e da 
nossa própria existência. 

Nesta viagem fotográfica 
iremos percorrer o Pólo 
Norte, África e o Pólo Sul, 
num pequeno resumo de 
17 imagens de paisagens 
desses locais e também 
de alguns animais que 
lá habitam. Desde o Pólo 
Norte e o seu Urso Polar, 
Renas e Morsas, ao Pólo 

Sul a terra dos Pinguins, com uma passagem pelas paisagens Africanas 
e os seus imponentes e belos animais!

Desejo que o visitante possa parar em cada foto, olhar e sentir o Ser e a 
Existência Selvagem, sentir a Força e a Beleza da Natureza e contemplar 
a Essência da Vida!
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