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Semana de Foto-Livro na FAUP

Bem-vindos à 1.ª Edição da Semana de Foto-livro na FAUP (SF-FAUP) cuja casa-mãe é a Faculdade 
de Arquitectura da Universidade do Porto que alberga também a Conferência Internacional Na 
Superfície: Fotografia e Arquitectura - Atravessando Fronteiras e Deslocando Limites.

SF-FAUP é fruto da colaboração entre o grupo de investigação Centro de Comunicação e Representação 
Espacial (CCRE) integrado no Centro de Estudos de Arquitectura e Urbanismos (CEAU) na FAUP e os 
ENCONTROS DA IMAGEM - FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA, Braga. 

SF-FAUP consiste num workshop focalizado na criação de livros de fotografia com um programa 
comissariado por Pedro Leão Neto, Coordenador Editorial da scopio EDITIONS e investigador na área 
de Fotografia e Arquitectura na FAUP, Ângela Ferreira, Artista e Directora do Festival Internacional de 
Fotografia, Encontros da Imagem e Walter Costa, Editor independente e Coordenador do grupo de 
estudos Lombada, laboratório de acompanhamento para projectos de foto-livros no SAO Espaço de 
Arte. 

Os comissários têm vindo a desenvolver um trabalho de investigação contínua acerca do papel do 
livro de autor, do livro de fotografia e de outros tipos de publicações independentes, tanto como 
instrumento artístico, como de projecto editorial relacionado com Arquitectura, Arte e Imagem.

SF-FAUP, como o nome indica, é direccionada para a criação de um foto-livro (livro de autor), o que 
envolve a capacidade de comunicar visualmente uma ideia ou conceito. O foco está na criação de 
uma narrativa visual e de uma memória escrita, em livro, acreditando que ao apresentar um projecto 
composto por imagem e texto, o leitor ficará mais “agarrado” à “história”. Isto significa, entre outras 
coisas, que as imagens se relacionam entre si a um nível conceptual e emocional, intensificando a 
atenção do leitor que procurará entender o sentido dessas ligações. 

O nosso objectivo é evidenciar o potencial do livro de autor / foto-livro, como um significativo 
media, capaz de comunicar diferentes perspectivas e combinar várias expressões artísticas de 
forma a transmitir diversas ordens de questões da contemporaneidade que se relacionam com arte, 
arquitectura, espaço urbano e o território onde as pessoas vivem e trabalham.

A sequencialidade é uma característica fundamental que é comum a todos os livros, mesmo aqueles 
que não se “lêem” de uma forma literal ou linear, como é o caso de muitos foto-livros ou livros de autor. 
Isto significa e especialmente com o foto-livro que o leitor procura sempre encontrar a informação 
visual que lhe permita perceber a organização do livro, mesmo que esta dependa de princípios 
subjectivos ou difíceis de discernir. Para além disso, os foto-livros, compartilham com outros media, 
como o cinema e o vídeo, uma característica fundamental que se prende com a experiência perceptiva 
do espectador / leitor do trabalho, desenvolvendo-se esta ao longo de um período de Tempo. Ora, 
com os livros, ao contrário do cinema e vídeo, este período de Tempo não é fixo, no entanto, ele é 
influenciado pelas possibilidades proporcionadas pela estrutura sequencial do livro que orienta o 
leitor em relação ao seu conteúdo. 
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Oferecemos assim aos participantes da SF-FAUP um programa que permite, por um lado, contactar 
directamente com diversos autores, fotógrafos e investigadores ficando a conhecer, em primeira mão, 
as suas estratégias artísticas e reflexão crítica em volta do universo da fotografia e do foto-livro. Por 
outro lado, que permite obter um conhecimento teórico e prático de muitas abordagens específicas 
e estratégias sequenciais que são possíveis de adoptar na criação de um foto-livro para comunicar 
determinado conteúdo, poética e mapear, por assim dizer, uma topologia de tempo.

SF-FAUP conta com a presença de diversos especialistas nas áreas do conhecimento do Foto-livro e 
do universo da Fotografia, Arquitectura, Arte e Imagem:
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COORDENADORES SF-FAUP

Ângela Ferreira, Artista e Directora do Festival Internacional de Fotografia, Encontros da Imagem;

Pedro Leão Neto, Coordenador Editorial da scopio EDITIONS e investigador na área de Fotografia e 
Arquitectura na FAUP;

Walter Costa, Editor independente e Coordenador do grupo de estudos Lombada, laboratório de 
acompanhamento para projectos de foto-livros no SAO Espaço de Arte. 

CONVIDADOS SF-FAUP

António Pedrosa, Fotógrafo / Artista conta com diversas publicações e prémios nacionais e 
internacionais, como “Estação de Imagem | Mora 2012, 2013 e o Hasselblad Master prize 2014.

Moritz Neumüller, curador independente e Director do IED (European Master of Fine Art Photography);

José Maçãs de Carvalho, Artista / Fotógrafo - nomeado para o prémio BESPhoto 2005 e para a “short-
list” do prémio de fotografia Pictet Prix, na Suiça, em 2008 - tem diversos livros de autor publicados 
como UNPACKING, edição Stolen Books e PARTIR POR TODOS OS DIAS, edição Amieira Livros;

José Luís Neves, Curador Assistente, Investigador com diversas publicações, conduz no presente 
trabalho de investigação na área da história e teoria do foto-livro com orientação de Paul Seawright e 
Martin Parr (Art & Design at the University of Ulster).

TUTORES SF-FAUP

Helder Sousa

Sérgio Rolando

João Leal

MEMBROS CCRE-CEAU-FAUP – COLABORADORES scopio EDITIONS – SF-FAUP

Diana Carvalho

Maria Neto

Né Santelmo

Sofia F. Augusto



PROGRAMA

22-26 SETEMBRO 2016



SEMANA DO FOTO-LIVRO NA FAUP – NOS ENCONTROS DA IMAGEM EM BRAGA

A Abertura da SEMANA DO FOTO-LIVRO NA FAUP é anunciada em Braga – Pedro Leão Neto, 
Ângela Ferreira e Walter Costa - na abertura dos Encontros da Imagem (quarta-feira / 21 
Setembro);

Os alunos da SEMANA DO FOTO-LIVRO NA FAUP participarão nos Encontros da Imagem 
em Braga - de 21 a 24 – através da entrada em todas as exposições e, se pretenderem, 
inscrevendo-se na leitura de portfólios (que decorre entre os dias 22 e 23). Os Coordenadores 
Pedro Leão Neto, Ângela Ferreira, Walter Costa e o curador internacional convidado Moritz 
Neumüller estarão na leitura de portfólios. Os Membros CCRE-CEAU-FAUP e colaboradores 
scopio EDITIONS estarão presentes nos Encontros da Imagem de forma a poder visitar com 
alunos diversas exposições.

Da parte da manhã decorrerão aulas abertas com autores convidados que irão falar sobre o seu 
projecto artístico /especialidade, podendo comentar trabalhos e responder a dúvidas. Estas aulas 
estão abertas a pessoas exteriores que queiram assistir à apresentação do autor, sendo necessário 
inscreverem-se com antecedência junto da organização.  

Da parte da tarde os participantes estarão com coordenadores / tutores e membros do grupo de 
investigação CCRE-CEAU-FAUP e colaboradores scopio Editions integrados neste evento.

O objectivo ao longo da semana do foto-livro FAUP é o de que os participantes possam planear e 
refinar um projecto já existente de livro de autor ou transformar conteúdos de imagem já existente 
numa maqueta de livro de autor.  

Os alunos de SEMANA DO FOTO-LIVRO NA FAUP têm acesso / entrada livre na conferência ON THE 
SURFACE, a decorrer no Auditório Fernando Távora (FAUP).

#02 SEMANA DO FOTO-LIVRO NA FAUP
26 a 28 SETEMBRO (FAUP)

#03 SEMINÁRIO “ON THE SURFACE”
29 e 30 SETEMBRO (FAUP)

#01 ABERTURA DA SEMANA DO FOTO-LIVRO
22 a 23 SETEMBRO (Braga)



26 setembro 2016 (sala de reuniões CEAU-FAUP)

9:30 

Abertura oficial:

Apresentação autores / artista(s) convidado(s). Exposição de trabalho e metodologia de trabalho

com Pedro Leão Neto, Ângela Ferreira e Walter Costa

10:00 

Moritz Neumüller: “The Photobook. Truth, Lies and Factoids”

11:00 

Debate

11:30 

Walter Costa: “Metodologia de trabalho (I) The Rising Card- Desbloquear o 
processo de edição, pensando no formato do fotolivro”

14:30 

Trabalho individual / tutoria individual

com Walter Costa, Tutores, Membros CCRE-CEAU-FAUP e colaboradores scopio EDITIONS

17:30 

Crítica colectiva dos trabalhos (com a possibilidade de integrar os convidados para as apresentações 
inaugurais de cada dia)

19:00

José Maçãs de Carvalho: “Unpacking - a desire for the archive”



27 setembro 2016 (sala de reuniões CEAU-FAUP)

9h30

José Luís Neves: “O foto-livro como espaço fotográfico: veículo ou agente?”

10h30

Debate

11h30

Trabalho individual / tutoria individual 

com Walter Costa, Tutores, Membros CCRE-CEAU-FAUP e colaboradores scopio EDITIONS

14h30

Pedro Leão Neto: “Foto-Livros: Narrativas Visuais e Sintaxe”

15h30

Trabalho individual / tutoria individual 

com Walter Costa, Tutores, Membros CCRE-CEAU-FAUP e colaboradores scopio EDITIONS

17h30 

Crítica colectiva dos trabalhos (com a possibilidade de integrar os convidados para as apresentações 
inaugurais de cada dia)

19h

Ângela Ferreira: “Coração de Índio”



28 setembro 2016 (sala de reuniões CEAU-FAUP)

9h30

António Pedrosa: “O foto-livro como manifesto. Projecto Troika. ”

10h30

Debate

11h30

Trabalho individual / tutoria individual 

com Walter Costa, Tutores, Membros CCRE-CEAU-FAUP e colaboradores scopio EDITIONS

14h30

Trabalho individual / tutoria individual 

com Walter Costa, Tutores, Membros CCRE-CEAU-FAUP e colaboradores scopio EDITIONS

16h30

Ângela Ferreira, Pedro Leão Neto e  Walter Costa 

Apresentação pública de cada trabalho e debate 

Discurso final
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The Photobook. Truth, Lies and Factoids
Moritz Neumüller, curador independente e Director do IED (European Master of Fine Art 

Photography)

Photography, as of today, finds itself in a constant dialogue with a globalized society that feeds on 
visual input. This does not mean, of course, that people have become more visually literate, only that 
that everybody has become a producer and consumer of vast amounts of images. Cultural Studies 
(an imperfect translation of the German Bildwissenschaften) has shown us ways to analyse the 
photographic medium in the framework of Visual Culture: Photography as Art, as memory, as a proof 
of things that have been, as an object, but also as pure information, data to be mined and collected and 
(re)searched and stored by machines. 

(…)

Photobooks have been responsible for a good part of shifts of style and content matter in the history 
of photography, especially between the 1950s and ‘70s, the “golden age” of the photobook. It seams 
reasonable to state that photographic books have significantly aided the acceptance of photography 
as an art form and the establishment of many photographic careers. But can we really speak of “two 
histories of photography,” as some claim, one composed of a “canon of masterworks” and the other 
“in the form of books with nearly unlimited (re)editions, which can be found in libraries, rather than 
museums? Maybe the question is not so much if we can write this alternative history of photography, 
but who is writing it, and how?

Metodologia de trabalho (I) The Rising Card - 
Desbloquear o processo de edição, pensando no 
formato do foto-livro
Walter Costa, Editor independente e Coordenador do grupo de estudos Lombada, 

laboratório de acompanhamento para projetos de foto-livros no SAO Espaço de Arte

Inspirado no projeto Oblique Strategies do músico e compositor Brian Eno, o projeto The Rising Card é 
um baralho onde cada carta contém uma proposta ou uma reflexão sobre o processo de edição. Com 
base em diversos estudos sobre a riqueza da linguagem visual e das lógicas sequênciais possíveis 
de adoptar na criação de uma narrativa visual, a presente proposta traz para a edição fotográfica 
técnicas de storytelling do cinema, da literatura, da música, da poesia e até da matemática. Propomos 
um conjunto de exercícios que, a partir do baralho, convidem a entregar-se ao acaso e desbloquear o 
processo de edição, pensando no formato do foto-livro.



11

Unpacking – a desire for the archive
José Maçãs de Carvalho, Artista / Fotógrafo , PhD Arte Contemporânea (Colégio das Artes - 

UC), Professor no Darq e Colégio das Artes (UC)

O fotolivro como espaço fotográfico: veículo ou 
agente?
José Luís Neves, Curador Assistente, Investigador na área da história e teoria do foto-livro 

‘Unpacking – a desire for the archive’  é uma única série de 50 livros totalmente manuscrita pelo autor. 
‘Unpacking’ sintetiza de forma experimental, o processo de significação de imagens fotográficas 
realizadas ao longo de mais de vinte anos, a partir do arquivo fotográfico do autor. Toma-se como 
referência cultural e matriz estilística a obra ‘Bilder Atlas’ de Aby Warburg (1866-1929). Este livro 
pode ser um “atlas de imagens” que condensa, em potência, o trânsito entre o singular e o universal, 
privado e o público, a imagem e a linguagem num processo de autorreflexão, retrospetivo, de forma 
a compreender o universo formal e conceptual do arquivo do autor.

Partindo de uma breve análise da historiografia recente do fotolivro, esta apresentação tem como 
objectivo investigar e discutir as potenciais características-chave deste objecto cultural. A sessão 
irá propor um conjunto de aspectos históricos, materiais e conceptuais que tentam determinar 
a diferença entre o fotolivro como veículo fotográfico, isto é, em que a imagem tem um carácter 
ilustrativo, e o ‘photobookwork’, uma ramificação do fotolivro que desenvolve a sua sintaxe visual 
através da estrutura espacial e estrutural do livro.  

Foto-Livros: Narrativas Visuais e Sintaxe
Pedro Leão Neto, Docente, Autor e Investigador na área da Arquitectura e Fotografia (FAUP) 

Tendo como base textos de análise crítica de Gerry Badget e David Bate sobre estratégias visuais e lógicas 

sequenciais passíveis de adoptar na construção de um foto-livro, são comentados diversos exemplos de edição 

fotográfica e de técnicas de narrativa visual.
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Coração de Índio
Ângela Ferreira, Artista e Directora do Festival Internacional de Fotografia, Encontros da 

Imagem (Braga)

O foto-livro como manifesto. Projecto Troika.
António Pedrosa, Fotógrafo / Artista, vencedor do prémio “Estação de Imagem | Mora 2012, 

2013 e o Hasselblad Master prize 2014

“Coração de Índio” ou “Nynhã Aba” em tupi Guarani é um livro de artista baseado no processo de 
investigação sobre as comunidades indígenas e caboclas do Nordeste do Brasil. Este livro-objeto 
ambiciona criar uma experiência artística visual, através de um percurso poético de investigação, 
reforçado pela intenção de valorizar uma estética afetiva perante a Fotografia.

Em 2013 um grupo de oito fotógrafos e um realizador juntou-se para reflectir sobre a crise que 
afeta Portugal. Deste processo resultou um fotolivro, “Projecto Troika”, autoeditado com recurso ao 
crowdfunding. Reflexão, como um dos autores, sobre a intenção, processo e resultados.
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BIOGRAPHIES  |  BIOGRAFIA

António Pedrosa é um fotógrafo documental com base no Porto. Vencedor do prémio Estação Imagem 2012 e 
da bolsa Estação Imagem 2013. Também vencedor do prémio Hasselblad Masters 2014 e PDN em 2015.
Actualmente a trabalhar no projecto do COLECTIVO PHOTO “The Thin Line”, com o apoio da bolsa VSCO Artist Initiative. 
Livros publicados: “Caça Grossa”, edição Estação de Imagem e “Projecto Troika”.

José Luís Neves encontra-se atualmente a terminar o seu doutoramento no departamento de Arte e Design da 
Universidade de Ulster sob a orientação de Professor Paul Seawright, Donovan Wylie e Professor Martin Parr. Antes 
de iniciar o seu doutoramento em Belfast, completou o Mestrado em História e Prática Fotográfica na Universidade 
De Montfort em Leicester, Inglaterra. Entre 2010 e 2012 foi arquivista e assistente de curadoria no Wilson Centre for 
Photography em Londres. As suas principais áreas de investigação incidem sobre a evolução histórica e conceptual 
do fotolivro e livro de artista, a evolução histórica de processos de impressão fotográficos e teoria e história da 
fotografia.

Ângela Mendes Ferreira, pseudônimo “ÂNGELA BERLINDE” nasceu no Porto, em 1975, e estudou na Utrecht 
School of Arts School of Art, Amsterdam. Começou a expor em 1998 e, desde então, apresentou inúmeras exposições 
individuais na Europa, no Brasil. Reside e trabalha no Porto. Recentemente viu seu trabalho nomeado como Fotógrafa 
do Ano para a categoria de Emoções da BBC e foi vencedora do international contest of Photoghraphy “Water and 
youth ”da Argentina. Ângea Berlinde tem o seu trabalho representado nas galerias Mário Sequeira em Braga, Museu 
da Imagem e do Som de Fortaleza. Brasil, Museu de Arte contemporânea, Dragão do Mar - Brasil, Fotographic 
Museum of Amsterdam, Holanda. Actualmete é Directora do Festival Internacional de Fotografia Encontros da 
Imagem, em Braga.

João Leal (Porto, 1977), Artista visual e Professor. Participa em exposições individuais e colectivas desde 2001. 
Em 2005 venceu, ex-aequo, o Prémio Pedro Miguel Frade, do Centro Português de Fotografia, com o trabalho “Night 
Order”. Doutorando na University of South Wales com ligação ao European Centre for Photographic Research. 
Licenciado em Tecnologia da Comunicação Audiovisual pelo Instituto Politécnico do Porto, com especialização em 
Fotografia. Foi colaborador de várias instituições (TNSJ, TNDM II, RTP, Casa da Música). Neste momento, para além do 
trabalho de autor, é docente no Departamento de Artes da Imagem do P.Porto || ESMAD.

Hélder Sousa is a photographer since 2008. After finishing a degree in Plastic Arts-Painting from the Faculty 
of Fine Arts, University of Oporto, he started exploring photography as an artistic expression. In search of new 
knowledge, he decides to do a Master degree in Audiovisual Communication, specializing in Film and Documentary 
Photography at the School of Music and Performing Arts of the Polytechnic Institute of Oporto. 
His final Master’s course work is Unfinished Projects, completed in 2012, which focuses on urban development in the 
municipality of Valongo, on the outskirts of the city of Oporto. In the same year he participated at the first edition of 
Project Living in Art, a photography field of study held in Portalegre, sponsored by Robinson Foundation. 
In 2014 he was photographer invited by the cabinet ADOC and Arq. Miguel Eufrásia, to participate in the Biennale of 
Architecture, with the Journal Homeland, News from Portugal. 
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José Maças de Carvalho (Anadia, 1960) Doutoramento em Arte Contemporânea - Colégio das Artes da 
Universidade de Coimbra, em 2014; estudou Literatura nos anos 80 na Universidade de Coimbra e Gestão de Artes
nos anos 90, em Macau onde trabalhou e viveu; Professor no Departamento de Arquitetura e no Colégio das Artes da 
Universidade de Coimbra; Artista Plástico. Foi bolseiro da F.Calouste Gulbenkian, F.Oriente, Instituto Camões, Centro 
Português de Fotografia e Instituto das Artes/Dgartes. Em 2003 comissaria e projecta as exposições
temporárias e permanente do Museu do Vinho da Bairrada, Anadia; em 2005 comissaria “My Own Private Pictures”, 
na Plataforma Revólver, no âmbito da LisboaPhoto. Nomeado para o prémio BESPhoto 2005 (2006, CCB, Lisboa) 
e para a “short-list” do prémio de fotografia Pictet Prix, na Suíça, em 2008. Expõe fotografia desde 1990 e vídeo 
desde os anos 2000. Em 2013 mostrou vídeos em Nova Iorque e Paris (“Fuso NY”, Union Square Park, e “Chantiers 
d´Europe”, Theatre de la Ville) e em 2011 em Oslo (“When a painting moves...something must be rotten!”, Stenersen
Museum). Entre 2011 e 2014 realizou 4 exposições individuais em torno do tema da sua tese de doutoramento 
(arquivo e memória), no CAV, Coimbra; Ateliers Concorde, Lisboa e Colégio das Artes, Coimbra; Galeria VPF, Lisboa; 
Arquivo Municipal de Fotografia, Lisboa e foi editado um livro pela StolenBooks, em 2014. Em 2015, foi publicado 
um livro de fotografias suas, “Partir por todos os dias”, na Editora Amieira. Já em 2016, participa no livro “Asprela”, 
fotografia sobre o campus universitário do Porto, editado pela Scopio Editions e ESMAE/IPP.

Pedro Leão Neto (Porto, 1959) has a degree in Architecture from the School of Architecture of the University 
of Porto - (FAUP, 1992), where he is currently the director and senior lecturer of Communication, Photography and 
Multimedia (CFM) and Computer Architecture Aided Design (CAAD). He is also de coordinator of the research group 
CCRE integrated in FAUP’s I&D centre. He holds a Master degree in Urban Environment Planning and Design (FAUP, 
1997) and a PhD in Planning and Landscape (University of Manchester, 2002). He has curated several architectural 
photography exhibitions and international seminars, is director of the cultural association Cityscopio, coordinator 
of the International Conference On the Surface as well as coordinator of scopio Editions, with special focus on 
Documentary and Artistic Photography related to Architecture, City and Territory. 

Moritz Neumuller (b. Linz, Austria, 1972) holds a Master Degree in Art History and a PhD degree in Information 
Management. He has worked for institutions such as the Museum of Modern Art in New York, La Fábrica in Madrid and 
PhotoIreland, in Dublin, and currently directs the Photography Department of IED Madrid. He is a regular contributor 
to European Photography Magazine (Berlin) and on the editorial board of the encyclopaedia project The European 
History of Photography (Bratislava). Furthermore, he runs an online resource for visual artists, called The Curator Ship, 
and is curator of the Photobookweek Aarhus, Denmark. 
iedphotography.com | www.photoireland.org | thecuratorship.org 

Sérgio Rolando, 1978. Vive no Porto, onde trabalha como fotógrafo e como docente na ESMAD. Estudou 
fotografia no IPF, licenciou-se em Tecnologia de Comunicação Audiovisual e possui Mestrado em Fotografia e 
Cinema Documental pela ESMAE. Foi Bolseiro de Pépinières Européennes pour jeunes artists (2003) e Instituto 
Camões (2015/2016). Expõe regularmente em Portugal e no estrangeiro, possuindo diverso trabalho publicado. 
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Walter Costa  Formado em Relações Internacionais na Universidade de Bolonha (Itália), Walter Costa adentrou o 
universo da fotografia em 2009 na Blank Paper Escuela de Fotografía em Madrid, (Espanha) onde depois de cursar 
o Master em Desenvolvimento de Projetos voltou seus interesses especificamente para o fotolivro e as narrativas 
visuais. Mudou-se para São Paulo em 2013, onde começou a desenvolver uma pesquisa focada nos fotolivros 
brasileiros e latino-americanos. No ano seguinte participou na residência artística no Estúdio Madalena de São Paulo, 
trabalhando em festivais  como Paraty em Foco, E-CO Encontro de Coletivos de Fotografia em Santos e o Fórum 
Latino-Americano de Fotografia de São Paulo, em cujo blog colaborou como jornalista. Em 2014 fundou o Trama, 
grupo de discussão sobre livros de fotografia com base em São Paulo, que organiza encontros e workshops em 
eventos e festivais latino-americanos. Entre 2014 e 2015 desenvolveu uma pesquisa sobre publicações fotográficas 
brasileiras reunindo um acervo de mais de 150 títulos para a exposição Fotos Contam Fatos na Galeria Vermelho 
em São Paulo com a curadora Denise Gadelha. Ministra cursos e workshops em diversos festivais e feiras de 
publicações independentes como Paraty Em Foco, Feira Plana, Feira Tijuana de Arte Impressa, Encontros De Agosto, 
FotoRio, Feira Urca de fotolivros, Festival Internacional de Fotografía de Valparaíso (Chile), En CMYK Encuentro sobre 
fotolibros (Uruguay), entre outros. Professor de edição e narrativas visuais, participou em cursos, workshops e 
palestras em várias cidades do país e do continente. Desde 2016 dirige o grupo de estudos Lombada, laboratório 
de acompanhamento para projetos de fotolivros no SAO Espaço de Arte. Trabalha como editor independente para 
autores brasileiros e internacionais, tendo contribuído à conceitualização e edição de mais de dez títulos nos últimos 
dois anos. A partir da sua pesquisa sobre fotolivros, hibridismos nas narrativas visuais e estratégias de storytelling 
criou o projeto The Rising Card, um baralho de cartas com dicas e exercícios para ajudar os autores no processo de 
edição.
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COMITTEES

Comissioner | Comissariado:
Pedro Leão Neto (FAUP)

Coordinators | Coordenadores:
Ângela Ferreira (ENCONTROS DA IMAGEM)
Pedro Leão Neto (FAUP)
Walter Costa (Lombada)

Organizing Comittee | Comissão Organizativa:
Bruno Moreira (CCRE/FAUP)
Diana Carvalho (CCRE/FAUP)
Maria Neto (CCRE/FAUP)
Sérgio Rolando (IPP-ESMAE)
Sofia F. Augusto (scopio Editions)


