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No sentido da preservação da nossa 
identidade local como comunidade coesa, a 
exposição de fotografia que o Museu Municipal de 
Espinho apresenta ao público é muito mais do que 
um conjunto de práticas ligadas às tradições do 
povo vareiro, representando em si o fundamento 
de um património económico e cultural, que 
extravasa o habitat local e se estende por todo o 
concelho, região e país. 

Nesse sentido, a história marítima de 
Portugal está, também ela, ligada às tradições 
regionais das artes da pesca, que com as suas 
especificidades constituem uma importante 
diversidade de um todo que é a nossa Nação. 
Mas hoje já não podemos pensar isoladamente 
na “Arte Xávega” como um meio de subsistência 
de um conjunto de famílias que a ela se dedicam, 
esquecendo a importância da componente 
turística, essencial no futuro para a preservação 
deste património tão rico e que urge preservar.

Associar cada vez mais a pesca com 
Xávega à gastronomia local é um trabalho que 

a nossa autarquia vem tentando fazer junto dos 
restaurantes locais, de forma a criar condições 
para a sustentabilidade de uma “Arte”, que se não 
for acarinhada e apoiada poderá pôr em risco a 
continuidade deste precioso património cultural 
imaterial concelhio.

As belíssimas fotografias de Ricardo 
Fonseca revelam pormenores do dia-a-dia das 
companhas de Espinho nos idos de 1973 onde 
podemos observar o trabalho dos homens de mar 
e dos homens de terra, as lotas e as macolas no 
areal, o alar das redes com parelhas de bois, numa 
sintonia perfeita entre o trabalho do pescador e 
do lavrador, as nossas varinas e um conjunto de 
traços, caraterísticas e costumes identitários da 
população piscatória de Espinho.

Os meus sinceros parabéns ao fotógrafo 
Ricardo Fonseca por esta magnífica exposição.

PINTO MOREIRA     
Presidente da Câmara Municipal de Espinho         

AS FOTOGRAFIAS DE 
RICARDO FONSECA



ESPINHO 1973

Em 1973 a Comissão Municipal de Turismo 
de Espinho, com a colaboração da Associação 
Fotográfica do Porto, organizou um concurso 
fotográfico em que, para além do habitual tema 
livre, incluía um conjunto de prémios destinado 
a fotografias que evidenciassem motivos de 
Espinho. Foi o incentivo para que um vasto 
conjunto de fotógrafos amadores procurasse 
obter imagens para participar neste tema. Foi 
este incentivo que me levou a procurar imagens 
de Espinho para uma das primeiras exposições 
em que participei. E foi esta procura de motivos 
que me levou aos pescadores da arte xávega, a 
conviver com esta arte e a admirar a solidariedade 
que emanava entre todos quantos participavam 
nesta atividade. Não só pelas imagens que fixei 
mas por tudo quanto aprendi com comunidade 
piscatória de Espinho fiquei muito enriquecido 
como pessoa, como estas imagens o podem 
documentar.

RICARDO FONSECA



Entre 25 de Agosto e 8 de Setembro de 
1973 a Comissão Municipal de Turismo em estreita 
colaboração com a Associação Fotográfica do 
Porto organizou o 1.º Salão Nacional de Fotografia 
da [recente] Cidade de Espinho, que decorreu 
no salão nobre da Piscina Solário Atlântico. A 
organização recebeu 752 trabalhos de cento e 
catorze concorrentes, que incluíam fotografias a 
preto e branco, cores e diapositivos, repartidos 
por dois temas: regional e livre. Foram admitidos 
ao Salão 320 trabalhos. O júri foi constituído por 
Alexandre Tavares da Fonseca, António Ribeiro de 
Sá, Jorge Viana Bastos, Jorge Ricardo Figueiredo 
Catarino e Mário Alberto da Silva Soares Pereira.

António Ricardo Fonseca, do Porto, participou 
com várias fotografias nas três secções, preto 
e branco, cores em papel e diapositivos a cores, 
destacando-se o trabalho sobre a Arte Xávega, 
sendo distinguido com vários prémios, entre os 
quais o de melhor trabalho sobre a praia de Espinho. 

A exposição que o Museu Municipal de 
Espinho apresenta a público é fruto da estreita 
colaboração com o fotógrafo Ricardo Fonseca, que 

cedeu e selecionou as imagens para a exposição. 
Trata-se de um conjunto de fotografias de rara 
beleza e de extraordinária importância para o 
estudo de um dos mais importantes patrimónios 
da cidade e do concelho de Espinho – a pesca de 
cerco e alar para terra ou “Arte”, tradicionalmente 
designada por “Arte Xávega”. Este espólio imagético 
realça todas as fases do trabalho da faina na nossa 
costa atlântica e o tipo social, muito peculiar, a 
ela associado, que tem na “Arte Grande” um meio 
natural para a sua sobrevivência. 

Ao fotógrafo Ricardo Fonseca os meus 
sinceros agradecimentos por esta parceria com 
o Museu Municipal de Espinho, que resultou na 
apresentação pública deste espólio de excelência, 
que tão bem realça o papel desempenhado por 
homens e mulheres, que formavam o núcleo 
piscatório local na década de 70 do século XX, 
contribuindo decisivamente para a preservação da 
memória das gentes do nosso mar.

ARMANDO BOUÇON
Diretor do Museu Municipal de Espinho       

O 1º. SALÃO NACIONAL DE 
FOTOGRAFIA DE ESPINHO
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RICARDO FONSECA

Economista e fotógrafo amador desde os tempos de 
estudante, participou em largas dezenas de exposições colectivas 
e expôs individualmente em várias cidades, nomeadamente, 
Porto, Matosinhos, Lisboa, Coimbra, Braga, Macau, Maputo, 
Vigo, Pusan, Seul e Quioto.

É autor dos livros,
Imagens/Miragens - com texto de Cecília Jorge,
A Cidade do Levante - texto de Mário Cláudio,
Taipa e Coloane - texto de João Carvalho,
Oriente - texto de Mário Cláudio,
As Cinco Portas de Macau – texto de João Aguiar,
Registos do Olhar – texto de Mário Cláudio, 
Oriente em viagem – texto de Jorge Marmelo.
É coautor do livro comemorativo da chegada dos 

portugueses ao Japão, 450 Anos de Memórias, com texto de 
Michael Cooper
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