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Despertar de esperança
As emoções humanas têm a sua expressão enfática
exacerbada na doença e na cura, no sofrimento
e na felicidade. Porventura, a área da saúde é o palco
da maior diversidade de expressões emocionais
transportadas pelo ser humano. A imagem
instantânea dessas emoções é um enorme desafio
do fotojornalismo.
O ténue equilíbrio entre a necessidade de mostrar,
de informar, de sensibilizar e a obrigação ética de
proteger a pessoa que sofre, de respeitar a sua privacidade são desafios permanentes mas magistralmente executados.
O fotojornalismo da saúde obriga-nos à inconformidade, à reação contra o infortúnio, cria uma ligação quase transcendental com os que sofrem. É um
antídoto da indiferença.

de iniciar as comemorações dos 40 anos do Serviço Nacional de Saúde do que reconhecendo o papel
do jornalismo e, neste caso do fotojornalismo, na
defesa de uma saúde de qualidade, da Medicina e
dos Doentes e da sua preciosa ajuda no desenvolvimento do SNS. As obras desta exposição atestam
bem da qualidade do trabalho desenvolvido e do
papel ímpar do Fotojornalismo no relato da vida
humana e no despertar de esperança.
Coimbra, 9 setembro 2019

Não basta transportar e expor uma realidade, é necessário embrulhá-la de um catalisador capaz de
provocar o observador, capaz de despertar o seu
interesse e a sua compaixão. Não há melhor forma

Carlos Cortes
Presidente da Secção Regional do Centro
da Ordem dos Médicos
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Curriculum Vitae
António José Loureiro Figueiredo
É atualmente Repórter Fotográfico no Diário de Coimbra.
Nasceu em 29-08-1971 em São Julião da Figueira da
Foz, na Figueira da Foz. Estudou Design Gráfico na Escola Artística e Profissional Árvore.
Estudou Técnico de Artes Gráficas da ARCA EAC. Estudou também Artes Gráficas na EUAC – Escola Universitária das Artes de Coimbra.

Durante vários anos foi Repórter Fotográfico do Diário
As Beiras e, também, colaborador do Jornal A Bola, do
Jornal Blitz e da Revista Semana Médica.
Em 2014 realizou uma exposição Fotográfica no Dolce Vita de Coimbra com o tema “VIDAS NOSSAS” em
parceria com a Cáritas Diocesana de Coimbra, alertando
para o problema dos sem abrigo na cidade de Coimbra.
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Curriculum Vitae
Iniciou o seu percurso profissional no jornal O Primeiro
de Janeiro, a 1 de fevereiro de 1979.
Colaborou com jornais regionais e nacionais, designadamente: Notícias da Tarde, O Jogo, Record, Correio da
Manhã, Diário de Notícias, Jornal de Notícias, e no jornal
As Beiras (semanário que passou a ter periodicidade diária a partir de março de 1994), onde trabalha atualmente
como fotojornalista.

Colaborou também com jornais especializados na área
da Saúde.
Já expôs individualmente e participou em várias exposições coletivas.
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Nasceu a 10 de Novembro de 1976 , Espinho.
A primeira experiência em jornalismo foi no Jornal JUP
(Jornal Universitário do Porto) em 2000 até 2003.

Colabora atualmente com a Agência Global Imagens
desde 2011, agência do Global Media Group que integra
inúmeras publicações, tais como o Diário de Notícias,
Jornal de Notícias, O Jogo, Evasões, entre outras.
Reside em Coimbra.

Trabalhou na revista Visão (de 2002 a 2003), no jornal
Comércio do Porto (de 2003 a 2005), no jornal O Jogo
(de 2007 a 2011).
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Reside em Coimbra. Exerceu a profissão de fotojornalista no Diário de Notícias durante 37 anos e no Diário As
Beiras, 13 anos. Colaborou com a Agência Lusa e tem
fotografias publicadas em vários jornais e revistas, quer
em Portugal, quer noutros cantos do Mundo. Colaborou
em vários livros A Vida das Imagens, editado do Diário
de Notícias, O Fotojornalismo Hoje, editado pelo Centro
de Formação de Jornalistas; Berengela e Leonor Raínhas
da Dinamarca; Richtig Reisen – Portugal e Roteiro Poético de Ançã e, mais recentemente, publicou um Livro de
Fotografia sobre Miguel Torga – O CALVÁRIO DO POETA
e fez fotos para capas de livros editados em Portugal.

Participou em exposições coletivas: 125 Anos da Fotografia no Mundo ; 25 Anos de Fotografia em Portugal,
organizada pela Agência Lusa . Exposição comemorativa
dos 150 Anos de Fotografia e Fotojornalismo em Liberdade. Em Madrid e Coimbra - No Olhar dos Repórteres.
Fez a cobertura fotográfica da I e II Bienais de Teatro Universitário de Coimbra. Distinguido com dois prémios de
Reportagem Fotográfica pelo Diário de Notícias. Já expôs
individualmente e participou em várias exposições coletivas. Atualmente trabalha como freelancer - na área
da fotografia jornalística, fotografia de eventos e Social e
fotografia documental.
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Paulo Abrantes fez a sua formação no Centro de Estudos
de Fotografia da Associação Académica de Coimbra e
iniciou-se profissionalmente na organização dos Encontros de Fotografia de Coimbra.
Assinou diversos trabalhos na imprensa, fez diversas exposições individuais e coletivas e foi fotógrafo oficial de
diversos eventos culturais.

Na área da medicina realizou diversos trabalhos no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, nomeadamente, nos serviços de anestesia, cardiologia e medicina nuclear.
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Jornalista. Titular da Carteira Profissional de Jornalista
n.º 1069-A. É atualmente, e desde 1994, fotojornalista da
Lusa, Agência de Notícias de Portugal.
Anteriormente, desde 1988, foi fotojornalista no Diário
de Coimbra e no Jornal de Coimbra.
Antes ainda, no tempo das rádios piratas, esteve no arranque das emissões da Rádio Clube da Pampilhosa.

Estudou Engenharia Eletrotécnica na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, mas trocou a formação académica pela fotografia jornalística.
Foi professor nas áreas curriculares de Informática e Paginação nos cursos de Artes Gráficas e de Comunicação
Social e Multimédia na Escola Profissional da Lousã,
onde, por seu intermédio, ‘nasceram’ alguns fotojornalistas.
Vencedor do Prémio Gazeta de Fotojornalismo em 2019.
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Natural de S. João da Pesqueira e reside atualmente em
Coimbra.
Licenciado em Ciências da Informação, Comunicação
e Marketing no Instituto Superior Miguel Torga (20022006), Pedro Ramos realizou o estágio curricular no Diário As Beiras em 2006.

Como fotógrafo de interiores trabalhou para a revista “DE
Coração” Matobra SA (janeiro 2012 a agosto 2013).
Exerce a profissão de fotojornalista na Revista C. (de janeiro de 2011 a janeiro de 2013), em regime de freelancer
Diário de Coimbra (janeiro de 2014 a setembro de 2016).
É fotojornalista do Diário As Beiras, desde junho de 2018.
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Começou a trabalhar em 2007, em fotojornalismo.
Trabalhou no Diário de Aveiro, e, logo a seguir, foi para a
delegação de Leiria do Correio da Manhã.
Já efetuou trabalhos para as Páginas Amarelas online
(fotografia Corporativa / Empresas).
Atualmente, em Coimbra, trabalha em regime freelance
para o grupo Cofina (Correio da Manhã, Jornal de Negócios, revista Sábado, Record, etc...), desde 2008 até ao
presente.

Já efetuou trabalhos para a Uber Eats.
Colabora com a Revista dos Técnicos Oficiais de Contas,
com a Federação Portuguesa de Futebol.
É docente de fotojornalismo no Instituto Superior Miguel
Torga, em Coimbra.
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Sérgio Azenha é um fotógrafo freelancer (Coimbra, Portugal). Estudou jornalismo na Universidade de Coimbra e
iniciou o seu trabalho no Jornal de Notícias. Após alguns
anos como fotógrafo na equipa do jornal Público, tor-

nou-se freelancer. Tem fotos publicadas nos jornais Diário de Notícias, Público, Correio da Manhã, The Toronto
Star e nas revistas Sábado e Visão. Trabalha também para
a Associated Press (AP) e a agência nacional de notícias
LUSA.

