
7ª FEIRA DO LIVRO DE FOTOGRAFIA DE LISBOA
25, 26 e 27 de novembro de 2016

Entrada livre
https://www.facebook.com/LisbonPhotobookFair

Horário:
Sexta-feira 25: 16h - 21h
Sábado 26: 11h - 21h
Domingo 27: 11h - 20h

Local:
Arquivo Municipal de Lisboa | Fotográfico
Rua da Palma, Nº 246
1100-394 Lisboa - Portugal

Mercado de Fotolivros, alguns dos expositores em 2015

lisbonphotobookfair@gmail.com



PROGRAMAÇÃO DA 7ª FEIRA DO LIVRO DE FOTOGRAFIA DE LISBOA

Entrada Livre
Para todos os públicos

Para além das suas facetas de divulgação e de comercialização, pretende-se que a Feira do 
Livro de Fotografia de Lisboa continue a desempenhar um papel agregador e dinamizador na 
construção, transmissão e distribuição do Livro de Fotografia, de modo a gerar o interesse da 
comunidade vinculada à linguagem fotográfica, incentivando novos projetos e continuando a 
favorecer a criação de novos públicos.

EXPOSIÇÕES:

Exposições organizadas pela Lisbon’s Photobook Fair:

     Exposição de Maquetas/Dummies (Entrada do Arquivo, rés-do-chão)

 

     Exposição do projeto “Atlantus” 
     dos autores Martim Toft e Gareth Syvret (rés-do-chão)

Exposições organizadas pelo Arquivo Municipal de Lisboa | Fotográfico:

     Lisboa uma grande surpresa
     Arthur Júlio Machado
     José Candido d’Assumpção e Souza
     http://arquivomunicipal.cm-lisboa.pt/pt/eventos/lisboa-uma-grande-surpresa/

     [ANTE]câmara
     Panorâmicas de Lisboa - Rio
     fotografias de Judah Benoliel
     http://arquivomunicipal.cm-lisboa.pt/pt/eventos/ante-camara/

     Anónimo
     José Luís Neto
     2005
     http://arquivomunicipal.cm-lisboa.pt/pt/eventos/anonimo/
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1º DIA DA FEIRA
Sexta-feira dia 25 de novembro de 2016

16h00     Abertura da 7ª Feira do Livro de Fotografia de Lisboa

Visita livre das exposições e abertura da sala do Mercado de Fotolivros (rés-do-chão).

16h00 às Mercado de Fotolivros
21h00  Com a participação do Arquivo Municipal de Lisboa, a STET - livros & fotografias,
  Sistema Solar - Documenta, a GHOST Editions, Alexandria Livros, a Dispara, 
  The Unknown Books, a Scopio Edition, Pierre von Kleist Editions, XYZ Books Lisbon, 
  Ideias no Escuro e da Dostoevsky Publishing.

16h00         OFICINAS realizadas pelo Arquivo Municipal de Lisboa | Fotográfico    

e 19h00     “Os fotógrafos e das suas técnicas. Conversas à volta da mesa”
  Por Luís Pavão
  Requer inscrição prévia em arquivomunicipal.servicoeducativo@cm-lisboa.pt
  Grupo até 10 participantes / Oficina com a duração de 90 minutos

Sala de leitura do Arquivo (1ª andar)

17h00         CONVERSA 

  A IMAGERIE, uma outra escola da imagem
          com Magda Fernandes e José Domingos
        
18h00         CONVERSA

  “Direitos de Autores aplicada ao uso de fotografia e a edição  
  de Fotolivro. Obra publicada e obra divulgada”
  por Ana Bárbara Ribeiro, Jurista da Direção Municipal de Cultura de Lisboa (sob reserva)

19h30         LANÇAMENTO

  “Portuguese Small Press Yearbook 2016”
  Com Isabel Baraona e Catarina Figueiredo Cardoso

21h00     Fecho do 1º dia da Feira
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2º DIA DA FEIRA
Sábado dia 26 de novembro de 2016

11h00 Abertura da Feira

Visita livre das exposições e abertura da sala do Mercado de Fotolivros (rés-do-chão).

11h00 às Mercado de Fotolivros
21h00  Com a participação do Arquivo Municipal de Lisboa, a STET - livros & fotografias,
  Sistema Solar - Documenta, a GHOST Editions, Alexandria Livros, a Dispara, 
  The Unknown Books, a Scopio Edition, Pierre von Kleist Editions, XYZ Books Lisbon, 
  Ideias no Escuro e da Dostoevsky Publishing.

15h00         OFICINAS realizadas pelo Arquivo Municipal de Lisboa | Fotográfico    

      “Dá vida à cidade”
  Por Ana Brites
  Requer inscrição prévia em arquivomunicipal.servicoeducativo@cm-lisboa.pt
  Famílias, até 15 participantes / Oficina com a duração de 60 minutos

Sala de leitura do Arquivo (1ª andar)

12h00         APRESENTAÇÃO de projeto autoral

          “Sete Círculos - Os Limites da Cidade”, com Eduardo Costa Pinto

12h30         APRESENTAÇÃO de Fotolivros pelo Movimento de Expressão Fotográfica

  “El Silêncio de Las Cosas, Josef Sudek, Revisitado”, por Rita Pedros

  “Tariq”, por Inês Albuquerque

  “Narrativas”, por Rui Esteves

14h30         APRESENTAÇÃO de projeto autoral

          “Cinza dos dias”, de João Gaspar

15h00         APRESENTAÇÃO de projeto autoral

          “Zona - An Investigation Report”, de Fábio Cunha
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16h00         CONVERSA

  “Impressão de fotolivro em pequena quantidade”
      Com Joel Isaac da Gráfica 99 - Gabinete de Artes Gráficas, propõe partilhar a sua 
  experiência como responsável de produção editorial, aconselhando algumas 
  soluções adaptadas os projetos de fotolivros.

17h00  LANÇAMENTO do fotolivro

  “2:fototerapia” de João M Almeida
          Auto-edição - 2016

18h00          LANÇAMENTO do fotolivro 

  “AWAKEN” de Fábio Miguel Roque
          The Unknown Books - 2016
        
19h00         APRESENTAÇÃO / Lançamento em Portugal 

  “The Incomplete Princess Book” e 
  “Welcome to LTP” de Irina Popova 
  Editada pela Dostoevsky Publishing (Netherlands)

21h     Fecho do 2º dia da Feira

3º DIA DA FEIRA
Domingo dia 27 de novembro de 2016

11h00     Abertura da Feira

Visita livre das exposições e abertura da sala do Mercado de Fotolivros (rés-do-chão).

11h00 às Mercado de Fotolivros
20h00 Com a participação do Arquivo Municipal de Lisboa, a STET - livros & fotografias,
  Sistema Solar - Documenta, a GHOST Editions, Alexandria Livros, a Dispara, 
  The Unknown Books, a Scopio Edition, Pierre von Kleist Editions, XYZ Books Lisbon, 
  Ideias no Escuro e da Dostoevsky Publishing.

12h00 às  Exposição dos resultados do Workshop PAGE TURNER, Projeto de fotolivro 
18h      com  presença dos autores e da responsável da actividade paula roush Loja da
  Câmara, junto o Arquivo (50m)
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Sala de leitura do Arquivo (1ª andar)

12h00         APRESENTAÇÃO de projeto autoral 
          “Horizonte”, de Hugo David

12h30         APRESENTAÇÃO de projeto autoral
           “Classe I” (Ramon Peralta) e 
  “Classe Q” (Fábio Miguel Roque)
  Projeto apresentado por Rui Luís, com a presença dos autores

14h00         APRESENTAÇÃO de projeto autoral
  “For Shadows” de João Manuel Ramos Meirinhos     

15h00         APRESENTAÇÃO do fotolivro 
  “NÓ” de Eduardo Sousa Ribeiro
  Vencedor da primeira edição do SCOPIO International Photobook Contest / scopio EDITIONS
          Com a participação de Miguel Horta e de Pedro Leão da Scopio Editions

16h00         CONVERSA

  “Pequeno Editor?! Da edição de FotoZine ao Photobook, uma 
  outra resposta à criação...”
  Com a participação de Fábio Miguel Roque da “The Unknown Books”, Rui Luís das 
  “Ideias no Escuro” e Tiago Baptista das Fanzines e Martelos. Moderação de Pedro dos Reis

17h30         APRESENTAÇÃO

  Difusão e discussão de ideias em volta do universo da 
  arquitectura e fotografia: scopio EDITIONS
  Pedro Leão Neto

19h00          APRESENTAÇÃO de projeto autoral
          “Meia Laranja” de Hermano Noronha

20h      Fecho da 7ª Feira do Livro de Fotografia de Lisboa

Obrigado a todos, e os convidamos desde já para a 8ª Feira do Livro de 
Fotografia de Lisboa que terá lugar de 24 à 26 novembro de 2017! Até já...
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Exposição das Maquetas/Dummies

Vão participar:

David Palazón, Miguel Henriques, Manuel Pessôa-Lopes, Simone André 
da Costa, o Movimento de Expressão Fotográfica, Ramón Peralta, Paulo 
Torres, Sara Faro, Stefano Reboli, Diogo Bento, Andrew Mellor, Sandra 
Kosel, Eduardo Sousa Ribeiro, João Afonso Januário, Ema Mota Ramos, 
Rosa Rodriguez, Hugo David

O átrio do Arquivo Municipal de Lisboa | Fotográfico, na rua da Palma, será exclusivamente 
utilizado para apresentação das maquetas/dummies dos autores participantes.
Nesta área da Feira encontrar-se-ão projetos na sua fase primordial de construção, dando a 
conhecer ao público os potenciais e futuros fotolivros, podendo ainda vir a suscitar discussão e 
reflexão sobre os mesmos, inclusive reacender a organização e estruturação de conteúdos em 
alguns livros já editados.

Consideramos esta exposição extremamente importante, na medida em que, vem reforçar a 
capacidade de transmissão do trabalho editorial autoral e potencialmente despertar a curiosidade 
e a vontade de criação de novos objetos-livro. Devemos salientar que em edições anteriores do 
evento, pontualmente, a apresentação das maquetas atraiu o interesse dos editores e livreiros, 
o que constitui uma oportunidade única para os autores de projetos de livros de fotografia de 
divulgação do seu trabalho artístico e por acréscimo gerar interesse a nível profissional.
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“WORKSHOP PAGE TURNER”
Projeto de fotolivro: fotografia, livro e auto-edição
Administrada pela paula roush

24 à 27 de novembro
Inscrição prévia
Para obter mais info consulte o programo em: 
https://drive.google.com/file/d/0Bz_NoENHidt1cU-
JKZjhkemtlakk/view?usp=sharing

Exposição dos resultados do workshop, domingo dia 
27 de entre às 12h e 18h no próprio espaço, junto o 
Arquivo Fotográfico na Rua da Palma.

OFICINAS realizadas pelo Arquivo Municipal de Lisboa | Fotográfico  

Sexta-feira dia 25 às 16h e 19h  

“Os fotógrafos e das suas técnicas.
Conversas à volta da mesa”
Por Luís Pavão
Atividade gratuita / Requer inscrição prévia em :
arquivomunicipal.servicoeducativo@cm-lisboa.pt

Grupo até 10 participantes
Oficina com a duração de 90 minutos

OFICINAS realizadas pelo Arquivo Municipal de Lisboa | Fotográfico    
Sábado dia 26 às 15h

“Dá vida à cidade”
Por Ana Brites

Atividade gratuita / Requer inscrição prévia em :
arquivomunicipal.servicoeducativo@cm-lisboa.pt

Famílias, até 15 participantes 
Oficina com a duração de 60 minutos

Actividades inseridas na 7ª Feira do Livro de Fotografia de Lisboa
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ATLANTUS is a transoceanic photography project between Martin Toft and Gareth Syvret at Archisle: the 
Jersey Contemporary Photography Programme, hosted by the Société Jersiaise Photographic Archive on the 
Island of Jersey. Prompted in part by the 350th anniversary in 2014 of Sir George Carteret naming of the State 
of New Jersey, USA after Jersey his island home in 1664, the project asks how two places that share a name on 
opposite sides of the Atlantic Ocean perceive each other within archives and cultural memory? In five stories 
responding through image and text to the people, politics, landscapes, industries and identities of these places 
the Atlantus Project connects memories, archives and imagined lands on opposite side of the Atlantic World. 
Atlantus is a transoceanic story in which estranged lands of incomparable scale come together in poetic gestures 
that ask: what’s in a name?

Create your own exhibition: Take two of these newspapers and find a wall space that is 2x6 metres in size. Open 
out both copies, separate the pages and assemble your exhibition following the wall plan in the publication. Or, 
separate into five smaller sections using the divisions shown on the plan to fit your wall space.

ATLANTUS
A Transoceanic Journey
http://www.archisle.org.je/category/projects/atlantus-blog/

Photographs: Martin Toft
Text: Gareth Syvret
Multi-functional newspaper & DIY exhibition
Self-published in collaboration with Archisle: The Jersey Contemporary Photography Programme
Design by Kummer & Herrman
80 pages
56 colour and 5 monochrome ills.
5 stories

For order visit the Archisle webshop hosted by the Photographic Archive of the Société Jersiaise
www.archisle.org.je/shop/
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Lisboa uma grande surpresa
Arthur Júlio Machado
José Candido d’Assumpção e Souza

O Fundo Antigo do Arquivo Municipal de Lisboa | Fotográfico, de que é representativa a exposição lisboa uma 
grande surpresa, documenta a memória da cidade, através de vistas, ruas, praças e monumentos ao longo de dez 
anos (1898-1908).

Os autores, anónimos durante cerca de um século apesar das diversas pesquisas realizadas, são atualmente con-
hecidos e apresentados nesta exposição. Trata-se de José Candido d’Assumpção e Souza (1856-1923) e de Arthur 
Júlio Machado (1867-1947), ambos desenhadores na Câmara Municipal de Lisboa, cuja proposta para fotografar 
os prédios da cidade foi encontrada num requerimento de 20 de Julho de 1898, no decurso de um trabalho de 
investigação, que permitiu aferir a autoria dos negativos e compreender o contexto de produção.

Há uma intenção clara de inventariar, mapear, cartografar e fotografar no levantamento prédio a prédio, assim 
como noutros registos a decorrer na cidade da época, discutidos e apoiados pela Câmara, acompanhando as 
tendências europeias de modernização da cidade.

A exposição lisboa uma grande surpresa é acompanhada por um catálogo onde se apresenta parte deste fundo 
documental e que será lançado durante o período da exposição.
     http://arquivomunicipal.cm-lisboa.pt/pt/eventos/lisboa-uma-grande-surpresa/

Exposições do Arquivos Municipal de Lisboa | Fotográfico:
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[ANTE]câmara
Panorâmicas de Lisboa - Rio
 
A coleção de fotografias de Judah Benoliel (1890-1968), filho do famigerado repórter fotográfico Joshua Benoliel 
(1873-1932), foi incorporada no acervo do Arquivo Municipal de Lisboa/Fotográfico através de vendas parcelares 
de 1943 a 1964 feitas pelo próprio à Câmara Municipal de Lisboa e manteve-se associada ao conjunto fotográfico 
do seu pai apesar das autorias estarem devidamente identificadas.

Do trabalho de Judah Benoliel destacamos um pequeno núcleo de imagens panorâmicas, de formato 6x18 cm, em 
suporte de nitrato de celulose, gelatina e prata, das décadas de 30 e 40 do século XX.
     http://arquivomunicipal.cm-lisboa.pt/pt/eventos/ante-camara/

Anónimo
José Luís Neto

Não há, é claro, um único enquadramento que tenha sido decidido pelo posicionamento de personagens nas ruas, 
pelo que as pessoas surgem muitas vezes desfocadas, de contornos diluídos (só o parado ficaria nítido), muito 
afastadas e no limite do desaparecimento – umas manchas, apenas. São justamente estas manchas, constituídas 
por pessoas muitas vezes alheias ao trabalho do fotógrafo e captadas sem a intenção do fotógrafo, que José Luís 
Neto decidiu isolar […] – aquelas manchas, isoladas e ampliadas, vêm atribuir farrapos de narrativa às limpas 
imagens originais, retirando-lhes, através de uma estética do detalhe, o aparentemente exclusivo carácter 
documental.

Ricardo Nicolau
(texto apresentado no âmbito da LisboaPhoto 2005, adaptado e revisto segundo o acordo ortográfico)

     http://arquivomunicipal.cm-lisboa.pt/pt/eventos/anonimo/




