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Não sabemos ao certo quando Roque Manuel de Arriaga iniciou a sua actividade, 
como fotógrafo amador. Contudo, o núcleo de documentos que faz parte do 
arquivo privado da sua família e que chegou até nós mostra que a produção foto
gráfica se estendeu por grande parte da sua vida. A acompanhar esses documen
tos, sob a forma de correspondência, recortes de jornais e catálogos de exposições 
em que participou, encontra se um pequeno núcleo de fotografias, muitas delas 
não datadas, que julgamos pertencerem na sua maioria à década de 1930, tendo 
como temática principal a comunidade piscatória da Nazaré. 

O objectivo deste pequeno ensaio é apresentar, sob a forma de algumas notas, 
as informações coligidas desses documentos e, paralelamente, outras entretanto 
recolhidas, bem como a interrogação daquelas imagens fotográficas. Trata se de 

1 Este texto insere se no âmbito da pesquisa realizada para o Projecto “Fotografia Impressa. Imagem e 
Propaganda em Portugal (1934 1974)”, PTDC/CPC HAT/4533/2014.
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um contributo para futuras e mais aturadas investigações sobre a actividade e a 
produção deste fotógrafo amador. 

Notas biográficas

Roque Manuel de Arriaga (1885 1977), nasceu na freguesia de Santos o Velho, 
Lisboa. Era filho de Manuel de Arriaga (1840 1917), primeiro Presidente da I 
República Portuguesa (eleito em 1911) e de Lucrécia Berredo Furtado de Melo. 
Não tirou curso superior: tinha a instrução primária e um curso comercial. Nas suas 
notas biográficas dactilografadas, diz que as condições económicas da sua famí
lia o obrigaram a começar a trabalhar cedo. Contudo, gostaria de se ter formado 
em Direito, para o qual sentia vocação. Foi um auto didacta, sabia inglês e fran
cês, tendo se dedicado às letras. Publicou poesias, novelas e alguns artigos sobre 
a assistência pública em vários jornais, entre eles o Novidades e O Século. Tocava 
piano e compunha música.

Aos 18 anos tornou se funcionário da Secretaria da Direcção Geral da Companhia 
dos Caminhos de Ferros Portugueses. Durante o mandato do pai como Presidente 
da República, entre 1911 e 1915, exerceu o cargo de seu secretário particular. 
Depois desta experiência, foi inspector da Provedoria da Assistência. Extinta esta, 
passou a ser inspector da Direcção Geral de Assistência, organismo público onde 
trabalhou até ao fim da sua vida profissional. 

Pai de quatro filhos, ficou viúvo muito cedo, tendo sua mulher falecido durante o 
surto da gripe pneumónica, em 1918. Mais tarde, perdeu também dois filhos, ainda 
jovens, de forma trágica. Foi sócio da Sociedade de Geografia e da Sociedade da 
Propaganda de Portugal, entre outras agremiações associativas e culturais. A foto
grafia foi o seu refúgio.

O seu espólio fotográfico está ainda por estudar. Grande parte do seu trabalho per
manece desconhecido, visto que Roque de Arriaga apenas passou para papel um 
pequeno número – quando comparado com o que permanece em rolo – de foto
grafias. O material que foi revelado permite identificar temáticas variadas, mas que 
incidem, sobretudo, sobre a família e as paisagens do mundo rural e marítimo. Por 
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vezes, ambos, mostrando a hibridez do território nacional, sendo um dos melhores 
exemplos uma sua imagem de S. Martinho do Porto, em que dois camponeses e 
animais de trabalho – uma parelha de bois – fazem uma pausa, contemplando o 
mar. Este exerceu um claro fascínio sobre o fotógrafo – talvez devido aos hábitos de 
vilegiatura da família Arriaga que passava os meses de verão nas praias de Buarcos 
e da Nazaré  , encontrando se na sua colecção um significativo conjunto de ima
gens sobre as actividades ribeirinhas – pesca, descarga e venda de peixe, popu
lações marítimas nos seus afazeres – em vários pontos do litoral, como a Ribeira 
do Porto, o Cais do Sodré em Lisboa, Estoril, Sesimbra, Buarcos e S. Martinho do 
Porto. De notar o contraste em algumas destas fotografias entre a elegante praia 
do Estoril – frequentada pelas elites – e a simplicidade dos homens e mulheres que 
no Cais do Sodré preparavam as suas refeições junto das embarcações. Em alguns 
casos, este contraste surge numa mesma imagem, como aquela em que Roque 
Manuel de Arriaga fotografou, em primeiro plano, as suas duas filhas, sentadas na 
areia, em fato de banho, enquanto junto ao mar, uma mulher, vestida com trajes de 
trabalho, passava com o seu jumento, carregado de fardos, no seu labutar diário. O 
fotógrafo captava assim dois mundos que se encontravam à beira mar, mas não se 
misturavam, o trabalho e o lazer. 

O conjunto de fotografias que tirou na Nazaré é o mais extenso e homogéneo2 e 
por isso o escolhemos para uma análise mais detalhada. Corresponde também, 
em termos cronológicos, a um período em que Roque de Arriaga se mostrou par
ticularmente activo na participação em iniciativas e eventos relacionados com a 
divulgação da fotografia em Portugal.

Exposições, salões e actividades

É provável que o gosto pela fotografia lhe tenha sido incutido pelo pai, também 
ele fotógrafo amador (Sena, 1998, 147) e por todo um ambiente de início do século 
que assiste à banalização dos processos fotográficos e a uma grande actividade 

2 As fotografias analisadas neste estudo são apenas aquelas que Roque de Arriaga revelou. Muitas mais 
existem nos rolos – não revelados – à guarda da sua família.
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de amadores e profissionais que procuravam processos novos e sofisticados, tanto 
técnicos como estéticos, e em que a fotografia começa a ser utilizada com fins de 
promoção comercial e publicitária. Sabemos que é por essa altura que se funda 
a Sociedade Portuguesa de Photographia (1907 1914), que adere ao projecto 
turístico e publicita a Sociedade de Propaganda de Portugal (1907), fundada por 
fotógrafos. 

Sabe se pouco sobre a actividade de Roque Manuel de Arriaga enquanto fotógrafo, 
mas parece que a década de 1930 terá sido um período áureo, a julgar pela sua 
participação em concursos e exposições de fotografia. No seu espólio, encontra se 
um diploma do Concurso Fotográfico do Diário de Notícias, à qual concorreu com 
o pseudónimo de “Carolino Capet”, tendo lhe sido atribuída uma menção honrosa 
com a fotografia “Castelo de Leiria”.3 Desde logo essa temática da fotografia arqui
tectónica remete para um gosto da imagem dos monumentos, numa altura em 
que se instituía um programa restaurador de reparações integrais numa atenção 
que o Estado Novo começara a identificar como um dos seus principais objectivos 
(Acciaiuoli, 1998, 11). 

Mais tarde concorre ao 1.º Salão Nacional de Arte Fotográfica de 1932, organizado 
pelo Grémio Português de Fotografia, continuando nos anos seguintes, em 1934 
e 1935, a estar presente nos 2.º e 3.º Salões e, mais tarde, no I Salão Internacional 
de Arte Fotográfica em 1937, salão que, já em plena “Política do Espírito” do Estado 
Novo, pretendia estimular e dar aos fotógrafos amadores nacionais os ensina
mentos através de autores internacionais. (Acciaiuoli, 2015, 163) No 3.º Salão, por 
exemplo, apresentou temas como “Sombras Rústicas”, “Costumes do Porto” ou 
“Expressões de pexins meúdos da Nazaré”.

A prática fotográfica de Roque Manuel de Arriaga situa se, portanto, num con
texto de passagem dos anos 20, entre a narrativa fotográfica naturalista do século 

3 De sublinhar que na mesma exposição apresentou o n.º 10 – “Fonte do Claustro D. Diniz”. As restantes 
obras constantes do catálogo são além das mencionadas o n.º 8 – “Efeitos fortes de um poente” e n.º 11 
– “Costurando”. (I Salão Nacional de Arte Fotográfica promovido pelo Grémio Português de Fotografia, 
26 Novembro a 5 Dezembro de 1932, Lisboa, Sociedade Nacional de Belas Artes.
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anterior – em que Domingos Alvão (1872 1946),4 foi o grande modelo dos Salões 
desse período e mesmo seguintes  , o pictorialismo e os debates, ainda que inci
pientes, de algum experimentalismo nos anos 30. Embora possamos entrever nas 
imagens fotográficas que nos deixou da Nazaré uma liberdade de olhar e enqua
dramentos e uma atenção à surpresa do instante, muitos dos títulos das suas foto
grafias sugerem a sua inserção nesse tempo transitório em que a descrição natura
lista novecentista predomina.

Por volta de 1933, Arriaga pertence à Secção de Fotografia da Sociedade de 
Propaganda de Portugal, cedendo as suas fotografias a pedido de várias instituições 
(carta de 27.07.1933), uma delas ao SPN (carta de 25.05.1937).5 Enquanto membro 
do Conselho Técnico do Grémio Português de Fotografia (circular de 30.11.1936),6 
era frequentemente solicitado por Eduardo Neves, vice presidente do Grémio. Por 
exemplo, foi o caso da avaliação do Regulamento do 1.º Concurso Nacional de 
Filmes de Amadores (carta de 28.07.1933). Mais tarde, daria colaboração fotográ
fica para o volume sobre a cidade do Porto (Carta S/d), do Guia Portugal Turístico 
(1934) a convite do director da publicação M. Costa Ramalho. Acederia igualmente 
a outros pedidos de colaboração, por exemplo, para a exposição fotográfica perma
nente na sede social da Empresa Cimentos de Leiria (Carta de 29.11.1934) ou para 
a constituição de um Arquivo da Cidade de Lisboa (Circular assinada por Munhoz 
Braga, Grémio Português de Fotografia, 25.04.1936). 

De resto, nos anos seguintes e até 1939, Roque Manuel de Arriaga está pre
sente nos grandes certames fotográficos nacionais, além dos já referidos Salões. 
Concretamente, em 1935, apresenta se ao grande concurso fotográfico organizado 
pela Casa Alfari, Lda., distribuidora exclusiva para Portugal das afamadas películas 

4 A obra mais relevante de Domingos Alvão foram os “Quadros da Paisagem Artística e Costumes 
Portugueses”, série de fotografias de paisagens e costumes, encenadas de forma a corresponderem aos 
objectivos artísticos do pictorialismo. Com estas séries conquistou um conjunto de prémios nacionais e 
internacionais, exercendo um grande predomínio estético em pintores e fotógrafos portugueses.
5 Carta do SPN, que pede um a prova a preto e branco de dimensões de 13x18 da foto “Na Orla do Mar”. 
Carta de 25 de Maio 1937.
6 Do mesmo Conselho Técnico, faziam parte na mesma altura o fotógrafo amador e sócio fundador do 
Grémio, Álvaro Colaço; o fotógrafo amador conhecido pelos seus bromóleos, Frederico Bonacho dos 
Anjos (1877 1947) e Silva Nogueira.
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“Eisenberger”, cujo concurso tinha o intuito de propagandear a supremacia das 
referidas películas. (Diário de Lisboa, 16.08.1935). 

A Casa Alfari não só forneceu gratuitamente rolos da marca a todos os amado
res que se apresentaram com as suas máquinas no seu estabelecimento da rua 
Augusta, 110 113 e S. Nicolau, 56  58, como premiou os dez primeiros classifica
dos com aparelhos Leica e Welta, 6x9 obt. Compur, disparadores automáticos, 
rolos “Eisenberger” entre outros apetrechos. Roque Manuel de Arriaga ganharia o 
segundo prémio (a Welta 6x9), enquanto Fernando da Ponte e Sousa ficaria em pri
meiro lugar7 (Século, 10.11.1935 e Diário de Lisboa, 16.08.1935). De sublinhar que os 
três primeiros prémios eram obrigatoriamente atribuídos a fotos tiradas com Leica. 
Esta exigência vem sublinhar a influência das novas técnicas que começam a dar 
a primazia ao instantâneo da máquina de pequeno formato, como a Leica, a qual, 
com as suas capacidades inovadoras de reportagem, introduz nos anos 20 novos 
rumos na fotografia. Não será acidental que muito em breve se instale nas páginas 
da revista Objectiva, ao longo de 1938, a polémica teórica sobre o “flagrante”, a que 
não era alheio o modernismo na fotografia. Com o “flagrante”, tratava se de fazer 
uma “composition by the eye”, isto é, o acto fotográfico sem ser irreflectido devia 
ser espontâneo e assente na sensibilidade estética e na rapidez do fotógrafo. A 
fotografia devia, assim, abandonar as manipulações ou os processos artísticos de 
atelier do pictorialismo (Almeida, 2014, 67).

De novo, em 1936, apresenta se ao que tudo indica na Exposição – Feira Distrital 
realizada na cidade de Santarém (17 a 21 Maio 1936); mais tarde, na importante 
Exposição Nacional e Concurso de Fotografias d’ O Século. Esta reuniu, segundo 
António Sena, “as caraterísticas dominantes da fotografia em Portugal durante os 
anos 30 e dava o mote dos seguintes” (Sena, 1998, 245 246). Intitulada uma Viagem 
através de Portugal, visava “renovar e actualizar as colecções de fotografias que 
circulam nos vagões” da Companhia de Caminhos de Ferro. A exposição reuniu 
fotógrafos profissionais, como Horácio Novais (1867 1925), e muitos fotógrafos
amadores, contando com 450 participantes com mais de 3000 trabalhos. Presente 

7 Do júri de apreciação faziam parte Adriano de Sousa Lopes (1879 1944), director então do Museu de 
Arte Contemporânea, e o fotógrafo amador, principal introdutor da Leica em Portugal, Comandante 
António José Martins (1882 1948).
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esteve também aquele que viria a ser o grande fotógrafo Wolfgang Sievers (1907
2013), na altura um jovem refugiado alemão do regime nazi que viria a acabar por 
partir para a Austrália em 1938 (Sena, 1998, 246). Arriaga consegue uma Menção 
Honrosa pela sua colecção e fotografias apresentadas, conforme diploma encon
trado no seu espólio.

Em Dezembro do mesmo ano, estaria presente no 4.º Salão Nacional de Arte 
Fotográfica e Concurso de Filmes Amadores de 1937. As suas fotos tinham por temas: 
“Preparação para a pesca – Sesimbra”; “No castelo de Leiria”; “Faina do fim do dia – 
Nazaré” e “Em descanso – S. Martinho do Porto”. 

Por fim, no 3.º Salão Internacional de Arte Fotográfica de 1939, expõe “Ala Arriba, 
Nazaré”, “Sinfonia do Mar”, “Carvão Porto” e “Inseparáveis – Cisnes do parque”. Estas 
fotos eram ampliações de brometos, tal como as da maioria dos expositores, sinal 
assinalado pela crítica que via essa técnica como bastante mais inovadora do que 
os habituais bromóleos (“Quarto Salão Nacional”, O Século, 20.12.1936, 12 e 13). 
Discutia se então a fotografia enquanto manifestação de arte onde devia entrar a 
“intuição e a sensibilidade artísticas” (Idem). Nesta situação de ambiguidade entre 
inovações técnicas e registo de hábitos e costumes portugueses que evocam uma 
identidade nacional respondia do mesmo modo o modelo da crítica fotográfica. 
Segundo o crítico, Roque Manuel de Arriaga “apresenta nos uma cena do campo, 
cheia de naturalidade. Meio dia. O sol cai a pino. Desatrelados do carro e livres do 
aguilhão, os bois ruminam cogitando. Perto, o lavrador come a merenda, debaixo 
do calor, à beira da companheira que protege a cabeça sob largo chapéu de palha. 
Parece ouvir se a chiada alegre das cigarras e dos grilos” (Idem). 

A colaboração na revista Objectiva (1937 ‑1947)

Artista fotógrafo de grande valor  possui trabalhos interessantíssimos que têm 
sido expostos em vários Salões. As suas ocupações profissionais não lhe têm 
permitido praticar a fotografia com a intensidade que desejava e, por isso, 
não nos pôde apresentar as suas obras no último salão Internacional. Mesmo 
assim, sempre da melhor vontade, nos tem atendido quando necessitamos 
do seu auxílio (…).
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Era assim que o autor não identificado do texto, mas que se presume ser de 
Rodrigues da Fonseca, director da Objectiva. Revista Técnica de Fotografia e Cinema 
(1937 1945), distinguia Roque Manuel de Arriaga como fotógrafo amador. Este foi 
efectivamente colaborador daquela revista desde a primeira hora, que contava com 
fotógrafos profissionais e amadores como o popular fotógrafo retratista Manuel 
Alves de San Payo (1890 1974) (n.º 12, 01.05.1938, 185), o fotógrafo amador A. 
Lacerda Nobre, o fotógrafo e cineasta Fernando Ponte e Sousa (1902 1990) e o 
médico João Munhoz Braga, que foram vice presidentes do Grémio Português de 
Fotografia, Fritz Neumann, o conceituado fotógrafo profissional e retratista Silva 
Nogueira (1892 1959) e outros. Roque Manuel de Arriaga contribuiria logo no pri
meiro número, cedendo e emprestando clichés fotográficos (Carta de 15.05.1937) 
que aí foram publicados. As suas temáticas inserem se no espírito da fotografia da 
época e dos habituais assuntos dos trabalhos a concurso nos Salões: o interesse 
pela paisagem naturalista, a observação das gentes, o trabalho e os costumes, e os 
monumentos nacionais. 

O n.º1 da revista Objectiva (15.06.1937, 9) publicaria uma imagem fotográfica de 
crianças brincando à beira da praia, na Nazaré, escolhida para acompanhar um 
pequeno editorial: “Uma consideração ao nosso primeiro número”. De novo, o n.º 2 
(15.07.1937, 24) inclui uma foto de Arriaga cujo tema é o trabalho. Mais tarde, no 
n.º 4 da revista (15.09.1937), no artigo “Auxiliemos as nossas agremiações de foto
grafia” de Rodrigues da Fonseca, a propósito das dificuldades do Grémio Português 
de Fotografia, inclui a transcrição de uma carta de Roque Manuel de Arriaga 
referindo se elogiosamente ao “prezado colaborador, que à causa fotográfica tem 
dado o melhor da sua actividade em comunhão de ideias”. Quanto ao fotógrafo, 
este congratula se com o aparecimento da revista, “cuja falta se fazia sentir em 
Portugal”. Por outro lado, deseja “que todos se unam na mesma aspiração comum, 
para se fortalecer cada vez mais aquele prestimoso Grémio e poder vir a construir
se, sob a égide da patriótica Sociedade Propaganda de Portugal, um verdadeiro 
templo consagrado ao culto da bela arte fotográfica”. Para Roque de Arriaga, era 
dever de todos “os amadores novos e velhos elevarem se nesse culto, não só pelo 
infinito prazer espiritual que ele proporciona, mas também para honra e divulga
ção das belezas da nossa terra!”.

Efectivamente, “as belezas da nossa terra” – ou melhor, a Paisagem – era um dos 
temas e géneros principais da pintura e da fotografia. Mas contrariamente à 
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pintura, onde o tema do mar é pouco abordado, este torna se um tema de eleição 
na produção fotográfica nacional durante o Estado Novo, frequentemente por via 
de um interesse etnográfico. Um dos temas em destaque foi o da comunidade pis
catória da Nazaré. E Roque Manuel de Arriaga não foi imune a esta temática. 

O mar nas séries de “Paisagens e Vistas”, “Homens”, 
“Mulheres” e “Crianças”

Do conjunto de imagens fotográficas de Roque Manuel de Arriaga que chegaram 
até nós, seleccionámos cerca de 30 imagens, as quais podem ser divididas em 
séries, tendo o mar como elemento contextual. São “Paisagens e Vistas”; “Homens”; 
“Mulheres” e “Crianças”. Trata se de imagens fotográficas de imagens da praia da 
Nazaré, do trabalho e dos costumes dos pescadores, bem como das suas mulhe
res e filhos; práticas e cenas do quotidiano. Nelas encontramos a apropriação do 
meio físico pelo olhar. Os homens são quase anfíbios. Encharcados entram no mar, 
conquistam no. Puxam barcos, puxam redes, sentam se e cozem nas. Nunca estão 
parados, se estão, dormem na areia. As mulheres trabalham ao lado dos homens a 
recolher as redes ou sentam se em grupos. Por vezes, estendem o peixe para secar. 
Vestem todas da mesma maneira. As crianças, sujas e maltrapilhas, adoram as foto
grafias. E Roque de Aguiar tem nelas excelentes modelos. Em grupo, risonhas e 
divertidas, o fotógrafo deve as ter fotografado com prazer.

Enquanto temática aglutinante destas séries, o mar foi um espaço privilegiado para 
observação de um quotidiano popular, de múltiplas imagens inesperadas e genuí
nas. Ala ‑Arriba, Nazaré de 1935, exposta em várias exposições como assinalámos 
acima, foca se no trabalho, no instante em que os animais puxam o barco e no tra
balho atarefado e visível dos pescadores. Trata se de um flagrante pensado de uma 
rotina de trabalho que, na sua lentidão, permite a construção elaborada da imagem. 

Reflectindo nestas imagens do mar e dos seus actores, podemos afirmar que elas 
funcionam como uma “observação do mundo”. O carácter documental e o inespe
rado sobrepõem se ao pitoresco ou ao etnográfico. Parecendo seguir novas regras 
e novas experiências por parte do seu autor, espelham as próprias discussões 
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teóricas que marcam a década, traduzidas nas revistas de fotografia dos anos 30. 
Por exemplo, na série “Paisagens Vistas”, destaca se a fotografia “Nazaré vista do 
Monte Branco” de 1935, em que uma figura feminina sentada olha para a praia 
lá em baixo. Como foi pensada e construída esta imagem? Não foi somente uma 
captação mecânica. Ela8 revela um pensamento por detrás e uma intenção assente 
na construção da composição: de costas para nós e a contra luz, num plano aproxi
mado, trata se de alguém que olha a paisagem e que é olhado. Observamos a luz, 
o casario, o mar, as rochas, mais a figura na paisagem, alguém a quem não vemos 
o rosto e que o fotógrafo capta. Trata se de uma imagem plena de subjectividade.

PAISAGENS – VISTAS

Manuel Roque de Arriaga, Nazaré, 1935

8 Trata se de uma das filhas de Roque de Arriaga, Leonor ou Teresa.
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Manuel Roque de Arriaga, Nazaré, 1935; Manuel Roque de Arriaga, S/d

Manuel Roque de Arriaga, S/d
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Manuel Roque de Arriaga, Nazaré vista do Monte Branco, 1935 
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HOMENS 

Manuel Roque de Arriaga, S/d

Manuel Roque de Arriaga, S/d



270 FONTES DOCUMENTAIS | ROqUE MANUEL DE ARRIAGA, FOTóGRAFO AMADOR E AMANTE DA NAzARé 

Manuel Roque de Arriaga, Nazaré, 1935
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Manuel Roque de Arriaga, S/d

Manuel Roque de Arriaga, Nazaré, 1935
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Manuel Roque de Arriaga, Ala Arriba - Nazaré, 1935

Manuel Roque de Arriaga, S/d
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Manuel Roque de Arriaga, S/d

Manuel Roque de Arriaga, Caminho para o Sítio, s/d
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MULHERES

Manuel Roque de Arriaga, S/d

Manuel Roque de Arriaga, S/d
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Manuel Roque de Arriaga, Nazaré, S/d

Manuel Roque de Arriaga, Nazaré, S/d
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CRIANÇAS

Manuel Roque de Arriaga, Nazaré, 1933

Manuel Roque de Arriaga, S/d
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Manuel Roque de Arriaga, Nazaré, 1935

Manuel Roque de Arriaga, Nazaré, 1935
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