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MARTA DIAS
Guiné-Bissau, retratos de partilha, emoção e amizade

É no registo de emoções, memórias e rostos, fixados através 
da lente de uma objetiva, que Marta Dias nos dá a conhecer 
diferentes aspetos da realidade e da vida da população da 
Guiné-Bissau.

Tendo integrado, em 2015, a Missão Dulombi, a fotógrafa teve 
a oportunidade de conhecer um território habitado por gente 
humilde, mas de enorme riqueza cultural, onde o carinho, a 
partilha e a amizade são aspetos muito presentes na forma 
de ser de toda a população residente.

Enquanto organização sem fins lucrativos, a Missão Dulom-
bi teve por objetivo levar ajuda humanitária à população da 
Guiné-Bissau, através da distribuição de bens de primeira 
necessidade e da reconstrução de diversas infraestruturas. 

A presente exposição que resulta do trabalho realizado por 
Marta Dias, no âmbito desta viagem, dá-nos a conhecer uma 
outra realidade que, não sendo a nossa, nos toca profunda-
mente.

O Município de Loures associa-se, assim, a esta homenagem, 
dedicada não apenas às gentes da Guiné-Bissau, como à di-
versidade da Humanidade e às diferentes culturas que po-
voam o mundo e que marcam também o nosso território.

Sejam muito bem-vindos a Loures, onde há marcas de cultu-
ra e culturas que marcam!

O vice-presidente,

Paulo Piteira
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Marta Dias nasceu a 27 de setembro de 1988, em Lisboa. 
Oriunda de uma família albicastrense, cedo demonstrou in-
teresse pelas artes visuais, motivada pelos diversos tios e pri-
mos com apetência para as artes plásticas.

Em 2014, concluiu o curso de Arquitetura e, do seu currículo 
académico, destaca-se a participação em programas inten-
sivos associados a esta área, nomeadamente em Eindhoven, 
na Holanda. 

No âmbito da sua tese final de curso, Paisagem Urbana e Ri-
beirinha – Estudo da Praça do Comércio através do olhar foto-
gráfico, frequentou diversos cursos no Instituto Português de 
Fotografia; apresentada em 2014, foi classificada por muitos 
como “atrevida”, mas conseguindo aliar os seus conhecimen-
tos de arquitetura ao gosto pela fotografia. 

Os seus trabalhos são profundamente marcados pelas suas 
raízes, mas também pelos conhecimentos associados à ar-
quitetura. O seu olhar foca alinhamentos e pontos de fuga, 
não descurando a componente humana como parte do movi-
mento citadino e captando-a, não raras vezes, em momentos 
insólitos, numa clara alusão a Henri Cartier-Bresson.

Participou nas exposições Tranversalidades – Fotografia sem 
Fronteiras. Territórios, Sociedades e Culturas em tempos de 
mudança e Palavras na cidade. Foi vencedora de vários pré-
mios no concurso Redescobrir Loures e na publicação de uma 
fotografia tirada sobre a Ponte D. Luís, pela revista Time Out 
do Porto.

Em janeiro de 2015 integrou a “Missão Dulombi” (organiza-
ção humanitária), com passagem por Marrocos, Mauritânia, 
Senegal e Guiné-Bissau, nesta última, como  protagonista da 
exposição.

Marta Dias
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“Comida na panela não tem dono”
A paisagem mudou drasticamente, 
o deserto ficou para trás.

No horizonte, quer seja na cidade ou 
fora dela, observamos um sol dife-
rente, muito particular, com a sua 
cor alaranjada, e o ambiente de ca-
lor intenso, que faz tremer a paisa-
gem. As árvores são evidentemente 
tropicais - mangueiras, cajueiros, 
palmeiras - e uma grande varieda-
de de animais circula em liberdade 
pelas vias, atravessando-se no nos-
so caminho: porcos, javalis, vacas, 
garças, abutres e macacos. 

“Bom dia!! Como estás?”, vão-nos 
cumprimentando os transeuntes 
com o tom próprio de quem se impor-
ta. As crianças, por sua vez, abor-
dam-nos com manifestações de ca-
rinho onde sentimos, nos seus gestos 
e nos seus olhares, muita vontade 
de partilha e amizade. E, tal como 
diz o provérbio guineense, “Comida 
na panela não tem dono” retratando 
a “Partilha” como a palavra-chave 
das relações humanas. 

Esta exposição, que aqui vos apre-
sento, é composta por 15 fotografias 
e pretende também ela ser uma par-
tilha da minha experiência pessoal 
com todos vós. Nelas estão espelha-
das as emoções que vivi, as memó-
rias que retive, os rostos que fixei. 
Trouxe comigo uma África enorme, 
repleta de carinho, partilha e ami-
zade. Um lugar especial habitado 
por pessoas humildes, simpáticas e 
culturalmente ricas. 

A “Missão Dulombi” é uma organi-
zação, sem fins lucrativos, destina-
da à ajuda humanitária na Guiné–
Bissau. A sua atividade consiste na 
distribuição de alimentos, vestuário, 
material escolar, material de cons-
trução civil, produtos agrícolas, ma-
terial hospitalar, arranjo de edifícios 
e substituição de materiais. 

Neste âmbito, a exposição tem como 
objetivo contribuir para essas famí-
lias das aldeias de Dulombi e Ga-
lomaro (ambas na Guiné-Bissau), 
pelo que metade do valor de cada 
fotografia vendida, reverterá a favor 
delas. 

Retirado do Diário de Bordo 
de Marta Dias, janeiro de 2015
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“A flor que eu canto 
és tu, flor 
que o Planeta Terra ousou chamar – criança!” 
Flor que eu canto por Helder Proença 

Dulombi, Guiné-Bissau

Dimensões: 26x40 cm
Quadro à venda por 40€
(metade do valor reverte para as famílias 
de Dulombi e Galomaro)
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“Hei-de fazer uma música 
com ajuda de todos os homens 
que sonham com o brilho do sol 
neste mundo incerto!” 
Poemas II por Francisco Conduto 

Galomaro, Guiné-Bissau

Dimensões: 26x40 
Quadro à venda por 40€ 
(metade do valor reverte para as famílias 
de Dulombi e Galomaro)
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“Vejo-te em todas as faces quando te 
procuro. 
Entre a multidão, encontro-te 
Tão profunda como a esperança 
Em cada criança 
A tua face desce serena e promissora 
Como o futuro.” 
Quando te procuro por Helder Proença 

Galomaro, Guiné-Bissau 

Dimensões: 26x40 
Quadro à venda por 40€ 
(metade do valor reverte para as 
famílias de Dulombi e Galomaro)
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“Soam as gargalhadas 
e os cantos das crianças 
Há no horizonte novas 
esperanças.” 
Flor de Setembro por Vasco Cabral 

Galomaro, Guiné-Bissau 

Dimensões: 26x40 
Quadro à venda por 40€ 
(metade do valor reverte para as 
famílias de Dulombi e Galomaro)
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“Há datas que falam como se 
tivessem boca 
e deixam um traço cá dentro, 
na alma, 
como uma cicatriz num rosto.” 
Datas por Vasco Cabral 

Galomaro, Guiné-Bissau 

Dimensões: 26x40 
Quadro à venda por 40€ 
(metade do valor reverte para as 
famílias de Dulombi e Galomaro) 
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“Por toda a parte já a gente fala 
Soltam-se ideias como futuros 
maduros 
Vivem nos pensamentos 
os sonhos futuros” 
Flor de Setembro por Vasco Cabral 

Galomaro, Guiné-Bissau 

Dimensões: 26x40 
Quadro à venda por 40€ 
(metade do valor reverte para as 
famílias de Dulombi e Galomaro)
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“(...) Brotará dos olhos 
das crianças do futuro 
Amor, paz 
E homem novo.” 
Homem Novo por Agnelo Regalla 

Galomaro, Guiné-Bissau 

Dimensões: 26x40 
Quadro à venda por 40€ 
(metade do valor reverte para as 
famílias de Dulombi e Galomaro) 
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“A única forma de multiplicar a
felicidade é partilhá-la” por Paul Scherrer. 

Dulombi, Guiné-Bissau 

Dimensões: 50x70 
Quadro à venda por 70€ 
(metade do valor reverte para as 
famílias de Dulombi e Galomaro) 
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“A poesia está nos teus lábios 
quando confiante 
sorris à vida” 
Onde está a poesia? por Vasco Cabral 

Galomaro, Guiné-Bissau 

Dimensões: 26x40 
Quadro à venda por 40€ 
(metade do valor reverte para as
 famílias de Dulombi e Galomaro) 
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“Segue o caminho do sol 
segue o caminho lúcido das estrelas 
no movimento dos astros 
cobre o teu corpo do manto de ouro da liberdade 
veste a tua alma na túnica diáfama” 
Não vás por ai, meu povo por Vasco Cabral 

Dulombi, Guiné-Bissau 

Dimensões: 26x40 
Quadro à venda por 40€ 
(metade do valor reverte para as 
famílias de Dulombi e Galomaro) 
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“Mãe África! 
(...) 
Confia e luta 
E um dia África será nossa!” 
Ergue-te e caminha por Vasco Cabral 

Dulombi, Guiné-Bissau 

Dimensões: 26x40 
Quadro à venda por 40€ 
(metade do valor reverte para as famílias 
de Dulombi e Galomaro) 
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“A poesia está no meu povo 
quando transforma o sangue 
derramado 
em balas e flores 
em balas para o inimigo 
e em flores para as crianças” 
Onde está a poesia? por Vasco Cabral 

Dulombi, Guiné-Bissau 

Dimensões: 26x40 
Quadro à venda por 40€ 
(metade do valor reverte para as 
famílias de Dulombi e Galomaro) 
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“Disseram-me que parasse 
porque o movimento cansa. 
Eu não quis parar 
E caminhei na estrada 
Meus passos de esperança.” 
Disseram-me que parasse por Vasco Cabral 

Estrada entre Galomaro 
e Dulombi, Guiné-Bissau 

Dimensões: 26x40 
Quadro à venda por 40€ 
(metade do valor reverte para as 
famílias de Dulombi e Galomaro) 
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“Desperta-me Mãe-África! 
E serás mais minha mãe.” 
África! Ergue-te e caminha por Vasco Cabral 

Dulombi, Guiné-Bissau 

Dimensões: 26x40 
Quadro à venda por 40€ 
(metade do valor reverte para as 
famílias de Dulombi e Galomaro) 



22

“Nas verdes e eternas 
planícies da minha pátria 
entre riachos serpenteantes 
entre colinas, florestas e tambores 
da minha geografia tropical 
há um povo que se ergue 
à escala do sol 
e das manhas serenas.” 
Assim respira minha pátria por Helder Proença 

Dulombi, Guiné-Bissau 

Dimensões:26x40 
Quadro à venda por 40€ 
(metade do valor reverte para as 
famílias de Dulombi e Galomaro)
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ENTRADA GRATUITA
211 150 663/964 259 397
dc_galerias@cm-loures.pt

Terça a sexta-feira | 10:00 » 12:00 | 13:00 » 18:00
Sábados | 9:00 » 14:00
Encerra domingos, segundas-feiras e feriados

www.cm-loures.pt
facebook.com/MunicipiodeLoures
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