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flânerie [s.f. do termo francês flâneur] passeio sem destino, deambular, divagação.  
O hábito de vaguear pela cidade, sem objectivo preciso, atento a detalhes escondidos ou 
imperceptíveis aos olhos mais apressados. Baudelaire cunhou o termo flâneur como  
“a pessoa que caminha pela cidade de modo a experimentá-la, a vivenciá-la”. 

flânerie [feminine form from the french flâneur] comes from the French verb flâner, 
which means “to stroll”.  Charles Baudelaire developed a derived meaning of flâneur, 
that of “a person who walks the city in order to experience it”. 
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Editorial
FLÂNERIE | Possible utopia

We are photographers - we live photography as something 
extraordinary, deliberate and consequent, allowing us to 
reflect on our role in contemporary society.

We nurture daily the creative doubt that propels us 
towards a practice where divergent thinking prevails. We 
do not refuse the right to make mistakes. the door to 
random fortune is wide open. 

We believe in photography as a thoughtful and free 
practice, and as such, implicitly responsible. We know 
that photography is not dissociated from life and therefore 
we take the chance to bring to life sensitive projects, 
designed on a human scale, which we never should lose 
from sigth.

We envisage FLÂNERIE as a project that reflects our 
experience of a mutating world, where the materiality of 
printed books now coexists with the dematerialisation of 
electronic publications.

We like ‘ready-made’ art, ‘objects trouvés’ and ‘engagé’ 
readers and, therefore, we have created a magazine 
tangent to this territory where our utopias rise.

As such, this collectable object is yours as much as it is 
ours. Because it is you, the readers, that will take this 
magazine on a stroll, between your places of affection and 
daily life, thus becoming acomplices in its distribution.

FLÂNERIE | utopia possível

Somos fotógrafos - vivemos a fotografia como algo extraordinário, 
deliberado e consequente, que nos permite reflectir sobre o nosso 
papel na sociedade contemporânea. 

Alimentamos diariamente a dúvida criativa que nos propulsiona no 
sentido de uma prática onde o pensamento divergente impera. Não 
recusamos o direito ao erro e abrimos, de par em par, as porta à 
possibilidade do acaso.

Acreditamos na fotografia como uma prática reflectida e livre e, 
como tal, implicitamente responsável. Sabemos que a fotografia 
não se dissocia da vida e por isso arriscamos projectos sensíveis, 
desenhados a uma escala humana que nunca desejaremos perder 
de vista.

Pensámos a FLÂNERIE como um projecto que espelha a nossa 
experiência de um mundo em plena mutação, onde a materialidade 
dos livros co-habita agora com a desmaterialização das publicações 
electrónicas.

Gostamos de arte ‘ready-made’, de ‘objects trouvés’ e de leitores 
‘engagés’ e, por isso mesmo, criamos uma revista tangente a esse 
território onde nascem as nossas utopias.

Este objecto coleccionável é assim tanto nosso como vosso, pois 
sois vós, leitores, que farão esta revista deambular entre lugares 
de afeição ou do vosso quotidiano, tornando-se assim cúmplices 
na sua distribuição.

Susana Paiva
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WHILE DRIvING | Ana Filipa Quintão

lomoville
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O meu carro sempre representou a 
minha liberdade. Esta série expressa 
este sentimento que sempre vivi 
dentro do meu carro. uma visão do 
mundo, enquanto estou simplesmente 
a conduzir e a passar. um trabalho de 
iphonografia.

My car always represented my freedom.  
A series about expressing this feeling 
always lived inside my car. A view of 
the world while I am simply passing by.  
A work of iphoneography.

Ana Filipa Quintão
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www.anafilipaquintaophotography.com

http://www.anafilipaquintaophotography.com
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42ºC  
Manolo Espaliú

portfolios
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Seville is probably the warmest city 
in Spain, most the summer reaching 
temperatures above 40° C. It is also 
a touristic city, where locals avoid to 
go out to the streets in the afternoon. 
Only tourists hungry for monuments do 
it. the late afternoon brings a match 
between tourists and sevillians, when 
temperatures seems to “refresh”.

People take refuge in the shadows. But 
in some places there is no shelter. the 
hunt begins. 

Sevilha é, provavelmente, a cidade mais 
quente de Espanha, com temperaturas 
superiores aos 40º C durante a maior parte 
do verão. É também uma cidade turística, 
onde os locais evitam sair à rua durante 
a tarde. Apenas os turistas sedentos de 
monumentos o fazem. O final da tarde traz 
um equilíbrio entre locais e visitantes nas 
ruas, quando as temperaturas começam a 
‘refrescar’. 

As pessoas refugiam-se na sombra,  mas 
em alguns lugares não há abrigo. A caça 
começa. 
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Manolo Espaliú 
Born in Seville, Manolo discovers 
photography through his studies in 
architecture, where he uses photography 
as a mere tool for the analysis of 
buildings and urban development. 

His professional life has nothing to do 
with photography but soon he starts 
specific collaborations with Spanish 
newspapers and travel & outdoor 
magazines. 

Especially interested in photography as 
art, above its documentary meaning, 
Manolo thinks there’s too much too 
know about the world and about life and 
he learns about it through photography. 
Life and the world have so many sides 
to document that he prefers to show an 
introduction to different meanings. He 
uses his camera not to find answers, 
but to ask questions.

Originário de Sevilha, Manolo Espaliú 
chega à fotografia através da sua formação 
em arquitectura, onde a utiliza como 
mera ferramenta de análise de edifícios e 
desenvolvimento urbano. 

A sua vida profissional supostamente 
nada tem a ver com a fotografia, mas cedo 
começa a colaborar com jornais espanhóis 
e revistas de outdoor e viagens. 

Especialmente interessado na fotografia 
enquanto arte, mais do que no sentido 
documental desta, Manolo pensa que há 
muito para aprender sobre o mundo e 
sobre a vida através da fotografia. A vida e o 
mundo têm tantas facetas para documentar 
que ele prefere mostrar introduções para 
diferentes significados. Manolo usa a sua 
máquina não para procurar respostas, mas 
para colocar questões.
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www.espaliu.com

http://www.espaliu.com
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MORE tHAN 
Eric Stephanian
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SPACE

SPACE. NOT. TO BE. MOVED. 
OUT OF ITSELF. EVERYWHERE. 
SPACE. SPACE?

 Espaço. Espaço. Não. Ser. Movido. Fora de si. Em 
todo o lado. Espaço. Espaço?
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FOUND IT

SOMEONE. TO FIND. HELMET. 
SOMEONE. TO FIND. STONE. 
SOMEONE. TO FIND. SHIT. TO 
FIND? TO SEARCH. TO SEARCH? 
TO NEED. TO NEED? I. IMAGE. 
BECOME. MIND. I AM. IN 
NEED. TO FIND. TO SEARCH. 
TO NEED. TO HAVE. TO OWN. 
TO SEE. NOT. MINE. TO FIND. 
NOT. MINE. TO SEARCH. NOT. 
MINE. TO NEED. NOT. MINE. 
TO HAVE. NOT. MINE. TO OWN. 
NOT. MINE. TO SEE. NOT. 
MINE.

Encontrei-o Alguém. Encontrar. Capacete. Alguém. 
Encontrar. Pedra. Alguém. Encontrar. 
Merda. Encontrar? Procurar. Procurar? 
Precisar. Precisar? Eu. Imagem. Ser. 
Mente. Eu sou. Necessidade. Encontrar. 

Procurar.. Precisar. ter. Possuir. ver. Não. 
Meu. Procurar. Não. Meu. Procurar. Não. 
Meu. Precisar. Não. Meu. ter. Não. Meu. 
Possuir. Não. Meu. ver. Não. Meu. 
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TO BE FREE

FREE. PRIYAH. SANSKRIT. TO 
OWN. TO DEAR. BELOVED. TO 
LOVE. RUSSIAN. PRIYATEL. 
FRIEND. FREE. TO BE. FREE. 
TO BE. BELOVED. TO BE. 
FREE. TO BE. OWNED. MAYBE. 
FREEDOM. ENJOYING PERSONAL 
RIGHTS. OR. BE ABLE. TO DO. 
SOMETHING. TELL ME HOW. 
ENJOY. PERSONAL RIGHTS. OR. 
BE ABLE. TO DO. SOMETHING. 
MY WILL. BILLION. PEOPLE. 
LIKE ME. TO WANT. TO DO. 
SAME. ENJOY. RIGHT. BLA. 
BLA. BLA. ONLY. PRIVILEGED. 
ONLY. BELOVED. OWNED. TO 
BE. FREE. ONLY. OWNED. 
PARADOX. LIFE. TO CONSIST. 
MILLION. PARADOXE. NO. 
TO BE. FREE. UNDERSTAND. 
IMPOSSIBLE. PEOPLE. TO 
TALK. CENTURIES. FREEDOM. 
TO BE. FREE. BELONGING. 
BELOVED. OWNED. 

Ser livre Livre. Priyah. Sânscrito. Possuir. Cuidar. 
Bem-amado. Amar. Russo. Priyatel. Amigo. 
Livre. Ser. Livre. Ser. Amado. Ser. Livre. 
Ser. Possuído. talvez. Liberdade. Desfrutar 
direitos pessoais. Ou. talvez. Fazer. Algo. 

Diz-me como. Desfruta. Direitos pessoais. 
Ou. Ser capaz. Fazer. Algo. A minha 
vontade. Bilião. Pessoas. Como eu. Querer. 
Fazer. Igual. Desfrutar. Correcto.Bla. Bla. 
Bla. Apenas. Privilegiados. Apenas. Amado. 

Possuído. Ser. Livre. Apenas. Possuíd. 
Paradoxo. vida. Consistir. Milhão. Paradoxo. 
Não. Ser. Livre. Compreender. Impossível. 
Pessoas. Falar. Séculos. Liberdade. Ser. 
Livre. Pertencer. Amado. Possuído. 
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THREE JESUSES

FORBID. FORBĒODAN. 
SANSKRIT. BĀDHATE. HE 
PRESSES. TO FORBID. 
TO PRESS. TO PUSH. TO 
USE. POWER. TO AFFECT. 
SOMETHING. TO AFFECT. 
TO ACT ON. TO MODIFY. 
TO MODIFY? I. UNIT. I. 
ONE. I. ONLY. I. CENTER. 
IDEA. CENTER. EVERYTHING. 
ANYTHING. TO BEGIN. CENTER. 
IDEA. CENTER. BEGINNING. 
CENTER. ALFA. OMEGA. BASIC 
RULE. EGO. IMAGINATION. 
BILLION. PEOPLE. UNIVERSE. 
ALFA. OMEGA. CENTER. WHAT 
WILL HAPPEN? TWO CENTERS. 
TO MEET TOGETHER. CRASH. 
ERROR. WHAT TO DO? CHANGE 
THE MIND? IMPOSSIBLE. 
DESTROY. OTHER CENTER. TO 
DO. TO BE MORE “HUMAN”. 
TO BEGIN. TO ACT ON. TO 
BEGIN. MAKE CHANGE. TO 
BEGIN. TO MODIFY. TO BEGIN. 
TO PRESS. TO BEGIN. TO 
FORBID. PLANET. TO TALK. 
MAKING CHANGES. TO TALK. 
NEW FORBIDS. WORDS ABOUT 
CHANGES. SIMPLE WAY. TO 
EXPRESS. EGO. EXPRESS. 
TO PRESS OUT. EXPRESSING 
MYSELF. PUSHING ON YOU. 
ACTING ON YOU. MODIFYING. 
EVERY ONE. EXPRESSING. 
MAKING CHANGES. ACTING ON. 
OTHER. TO FORBID.

três Jesuses

Proibido. Forbeodan. Sânscrito. Badhate. 
Ele pressiona. Para proibir. Pressionar. 

Empurrar. usar. Poder. Afectar. Algo. 
Afectar. Actuar sobre. Modificar. Modificar? 
Eu. unidade. Eu. um. Eu. Apenas. Eu. 
Centro. Ideia. Centro. tudo. Nada. Começar. 
Centro. Ideia. Centro. Início. Centro. Alfa. 

Omega. Regra básica. Ego. Imaginação. 
Bilião. Pessoas. universo. Alfa. Omega. 
Centro. O que irá acontecer? Dois centros. 
Encontrar-se. Choque. Erro. O que fazer? 
Mudar a mente? Impossível. Destruir. 

Outro centro. Fazer. Ser mais ‘humano’. 
Começar. Actuar. Começar. Modificar. 
Começar. Modificar. Começar. Pressionar. 
Começar. Proibir. Planeta. Falar. Modificar. 
Falar. Novas proibições. Palavras sobre 

mudança. Caminho simples. Expressar. 
Ego. Expressar. Pressionar. Expressar-
me. Forçar-te. Impôr-me. Modificar. toda a 
gente. Expressar. Fazer alterações. Actuar. 
Outro. Proibir. 
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UNTITLED. #6. 

Sem título #6.
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I WAS THERE

Eu estive lá
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REMEMBER

STOP. THINKING. CATEGORY. 
LIMITATION. REMEMBER. YOU. 
NOBODY. REMEMBER. YOU. NOT 
A BODY. REMEMBER. YOU. NOT 
A BRAIN. REMEMBER. YOU. 
NOT YOUR SENSES. AFTER. 
TRY. FIND. BEING. BIG. 
AS UNIVERSE. REMEMBER. 
UNIVERSE. INSIDE. REMEMBER. 
UNIVERSE. YOU.

Lembrar Pára. Pensar. Categoria. Limitação. 
Lembrar. tu. Ninguém. Lembar. tu. Não 
um corpo. Lembrar. tu. Não um cérebro. 
Lembrar. tu. Não os teus sentidos. Depois. 

tenta. Encontrar. Ser. Grando. Como o 
universo. Dentro. Lembrar. universo. 
Dentro. Lembrar. universo. tu. 
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BEAUTY IS A LIMIT

TO FEEL. BEAUTY. SENSE. 
UGLINESS. SENSE. TO FEEL. 
BEAUTY AS UGLINESS. 
UGLINESS AS BEAUTY. 
RUSSIAN. UGLINESS. BEZ. 
OBRAZIE. WITHOUT. IMAGE. 
WHAT IMAGE?

A beleza é um limite

Sentir. Beleza. Sentido. Fealdade. Sentido. 
Sentir. Beleza como fealdade. Fealdade 
como beleza. Russa. Fealdade. Bez. 
Obrazie. Sem. Imagem. Que imagem?
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UNTITLED #1

Sem título #1
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GROUP

GROUP. IDEA. WRONG. NUMBER. 
THING. PERSON. BEING. SOME 
RELATION. TO ONE ANOTHER. 
EACH THING. SOME KIND OF. 
RELATION. OTHER THINGS. 
GROUPING. ANYTHING. TO 
SEPARATE. TO GROUP. TO 
SEPARATE. TO NEED. TO 
SEPARATE. WHY. SEPARATING. 
NO. TO UNDERSTAND. THE 
WHOLE. NO. TO UNDERSTAND. 
RE LATION. RE LATUS. RE 
FERRE. FERRE. TO BRING. 
RE – . REBRING. SOMETHING 
THAT WAS BROUGHT. BY “A” 
FROM “B”. REBROUGHT. BY 
“B” FROM “A”. SOMETHING. 
BOUNCING. BETWEEN. “A” AND 
“B”. BOUNCING. RELATION. 
EVERYWHERE. EVERYTHING. 
BOUNCING. GROUPING. STOP. 
OUTCOMING BOUNCES. NEED TO 
GROUP. TO SEPARATE. WHOLE. 
TO UNDERSTAND. WHOLE. TOO 
MUCH. NEED A GROUP. NAMED 
FAMILY. NAMED FRIEND. TO 
BE. GROUP. TO SEPARATE. 
WHOLE. TO FEEL. BOUNCE. OUT 
OF GROUP. NOT. PERSON. OUT 
OF GROUP. WRONG. CHOICE. 
NOT. PERSON. WHO. TO WANT. 
TO UNDERSTAND. WHOLE.

Grupo

Grupo. Ideia. Errado. Número. Coisa. 
Pessoa. Ser. Alguma relação. Entre um 
e outro. Cada coisa. um tipo de. Relação. 
Outras coisas. Agrupar. Qualquer coisa. 
Separar. Agrupar. Separar. Precisar. 

Separar. Porquê. Separando. Não. 
Compreender. O todo. Não. Compreender. 
Re lação. Re Latus. Re Ferre. Ferre. trazer. 
Re - . Retrazer. Algo que foi trazido. De 
“A” a “B”. Retrazido. Por “B” a partir 

de “A”. Algo. Saltando. Entre. “A” e “B”. 
Saltando. Relação. Em todo o lado. tudo. 
Saltando. Agrupando. Stop. Saltos de fora. 
Necessidade de agrupar. De separar. todo. 
Compreender. todo. Demasiado. Necessita 

um grupo. Família nomeada. Amigo 
nomeado. Ser. Grupo. Separar. todo. Sentir. 
Saltar. Fora do grupo. Não. Pessoa. Fora 
do grupo. Errado. Escolha. Não. Pessoa. 
Quem. Querer. Entender. todo. 
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UNTITLED #2

Sem título #2
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BURN

35. IMAGE. BURNED. AFTER. 
NOT REMEMBER. IMAGE.

Queimar 35. Imagem. Queimado. Depois. Não 
recordar. Imagem. 
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ERIC STEPHANIAN

-

FIRST OF ALL I WANT YOU TO NOT CONSIDER ME AS AN ARTIST:

BUT THERE IS NOTHING WRONG TO SEE IN MY EXPERIMENTS 
SOMETHING BEAUTIFUL:

-

I’M CURRENTLY ENGAGED IN RESEARCH IN THREE DOMAINS:

A) PSYCHOPHYSICAL IMAGE UNDERSTANDING:

B) SCENE PERCEPTION PROBLEM:

C) © COMPLEXOGRAPHY CONCEPT INVENTION:

-

ERIC STEPHANIAN : 2011 : PARIS

-

RESEARCH : PSYCHOPHYSICAL IMAGE UNDERSTANDING :  
2010/NOW

MINISTRY OF CULTURE : 2009/10 : ARMENIA : PHOTO EDITOR

MINISTRY OF DEFENSE :  
2007/9 : ARMENIA : PHOTO AND HERALDRY PROFESSIONAL

-

PARIS SORBONNE IV :  
2010/11 : PARIS

[OR]FOUNDATION/FORD FOUNDATION/OSI :  
2009/10 : EDUCATIONAL PROGRAM

EURASIA FOUNDATION :  
2009 : ARMENIA : EDUCATIONAL PROGRAM

ACADEMY OF FINE ARTS :  
2002/7 : ARMENIA : MASTER OF ARTS

www.ericstephanian.com

 

 

Antes de tudo não quero que me considere um artista:

Mas não há nada de errado em ver nas  
minhas experiências algo belo: 

 

Actualmente faço pesquisa em três domínios: 

a) compreensão da imagem psicofísica:

b) Problema da percepção de cenário: 

c) Invenção do conceito de © Complexography: 

 

Pesquisa : compreensão da imagem psicofísica : 
2010 / actualidade

Ministério da Cultura : 2009/10 : Arménia : Editor de fotografia

Ministério da defesa :   
2007/09 : Arménia : Profissional de fotografia e heráldica

Paris Sorbonne Iv :  
2010/11 : Paris

[or] Fundação / Fundação Ford / OSI :  
2009/10 : Programa Educacional

Fundação Eurasia :  
2009 : Arménia : Programa Educacional

Academia de Belas Artes :  
2002/07 : Arménia : Mestrado em Artes

http://ericstephanian.com
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CECI N’ESt PAS BARCELONA 
Susana Paiva
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the work “Ceci n’est pas Barcelona” is 
the 2nd part of a photographic series 
I’ve started last year where, revisiting 
several places in Paris, I’ve cross the 
desire to create dreamed images, 
ethereal, close to the imaginary of 
Hiroshi Sugimoto’s “Architecture” 
series, with René Magritte’s observation 
in “Ceci n’est pas une pipe”, to create a 
new iconography for the City of Lights. 
If, as Magritte states, the image is 
not the reality but only one possible 
representation of the same, why not to 
create images representing the dream, 
the imagination, the primal primitive 
shape that mental images are?

O trabalho “Ceci n’est pas Barcelona” é a  
2ª parte de uma série fotográfica iniciada 
no passado ano, em Paris, onde, revisitando 
diversos locais da cidade, cruzei o desejo de 
criar imagens sonhadas, etéreas, próximas 
do imaginário de Hiroshi Sugimoto em 
“Architecture”, com a constatação de René 
Magritte em “Ceci n’est pas une pipe”, para 
criar uma nova iconografia para a cidade-
luz. Se, como afirma Magritte, a imagem 
não é o real mas apenas uma possível 
representação do mesmo, porque não 
criar imagens que representem o sonho, 
a imaginação, essa forma primitiva e 
primordial que são as imagens mentais?



44



45



46



47



48



49



50



51



52

Sou fotógrafa.

tornei-me fotógrafa ao longo dos últimos 
20 anos, plenos de aprendizagens e dúvidas 
propulsoras que hoje me asseguram 
ter encontrado o meu Olhar. Construí a 
minha singularidade através da pesquisa 
e experimentação constantes, descobrindo 
o meu ritmo, distância de segurança e 
sujeitos de eleição. Hoje sei que sou uma 
fotógrafa lenta, que necessita de tempo 
para a contemplação, para a instalação 
num certo espaço ou interacção com 
um certo sujeito. Descobri que sou uma 
fotógrafa do tangível, que necessita de 
estar próxima dos seus sujeitos, de criar 
emoções - de emocionar e ser emocionada 
- de partilhar, com generosidade, os seus 
projectos e ideais fotográficos. Compreendi 
que me move uma imensa necessidade de 
transfigurar o real e de procurar fragmentos 
poéticos no quotidiano e que a fotografia 
se tornou a minha linguagem primeira, 
substituindo gradualmente a palavra na 
minha interacção primordial com o mundo. 
Hoje sei que é quando comunico e partilho 
as imagens que crio, bem como a paixão 
que nutro pela fotografia, que mais me 
realizo, não apenas como profissional mas 
sobretudo como ser humano.

Foi através das viagens que consegui 
distanciar-me da rotina do dia a dia, que 
consegui, na interacção com os outros, 
descobrir quem realmente sou.  viajar 
revelou-se uma forma prática e intensa de 
confrontação e reinvenção da minha forma 
de ver e viver a vida. tal como um artista 
que, de tempos em tempos, necessita 
participar numa residência artística para 
se distanciar de uma certa realidade, eu 
preciso de viajar de forma a encontrar a 
mesma liberdade, fôlego e frescura, que 
garantem a reinvenção do meu Olhar.

I am a photographer.

I’ve became a photographer over the 
past 20 years -  years full of learning and 
doubts. I’ve built my singularity through 
constant research and experimentation, 
discovering my pace, comfort zone and 
favorite subjects. today I know I’m a 
slow photographer that requires time 
for contemplation, for installation in 
a certain space or interaction with a 
certain subject. I have discovered that 
I am a photographer that needs to be 
close to the subject, to create emotions 
– to move and to be moved – to share 
generously my photographic projects 
and ideals. I understand now that I 
am pushed by an immense need to 
transfigure the reality and to browse the 
poetic fragments in everyday life, that 
photography became my first language, 
gradually replacing the primal word in 
my interaction with the world. today 
I know that is only when I share the 
images I create, as well as the passion I 
have for photography, that I am fulfilled, 
not only as a professional but most 
importantly as a human being.

It was by traveling that I’ve created a 
distance from daily life and routine, that 
I’ve found who I really am in interaction 
with others. traveling revealed to 
be a practical and intense way of 
confrontation and reinvention of my 
own way of seeing and living life. Like 
an artist that from time to time needs to 
get into an artistic residence, creating 
a distance from a certain reality, I 
need to travel in order to find the same 
freedom and freshness that assure the 
reinvention of my vision.
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www.susanapaiva.com 

http://www.susanapaiva.com
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FIGHtING FOR A LIFE 
Luís Pinto

multimedia
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Click on the image to start the video.  
You need Adobe Reader  

to view this content.

the kids start to arrive, one or two at 
a time. Young kids, 15 to 18 years old. 
Some arrive in silence; others talk about 
the school, or about their work; about 
their dreams.

they respectfully greet the staff at the 
entrance and, as they cross the small hall, 
they are involved by a spartan decoration, 
anticipating the kind of ambience you 
will perceive long before the day is 
finished. there is the inevitable statue 
of José Marti, a small table with a chess 
game, just waiting for two opponents, 
and a first-aid box at one corner.  
As they cross the door on the other 
end of the hall,  they have to readjust 
their eyes to the intense blue sky that 
covers the internal open space where 
the boxing ring is located. Covered by a 
metal roof, the ring clearly dominates 
the space. the surrounding yellow walls 
are old and dirty. No fancy equipment 
on the walls. Nor shower facilities. Just 
the barely essential. Like the line of old 
tires, hanging from the wall at slightly 
different heights.

the space is quiet. You can hear the 
sounds from the street over the wall, 

while they prepare themselves. they 
dress what they can afford. Sometimes 
an old equipment, others just a pair 
of shorts made from a pair of old blue 
jeans.

Boxing tradition in Cuba is a long 
one. One of the things that make this 
sport so special in Cuba is the lack of 
professional boxing. All professional 
sports were banned with the revolution. 
And as such, boxing does not promise 
high salaries nor a sumptuous house or 
the last flaming car. But in the Olympic 
Games, Cuban boxers can bring more 
medals than all other countries together. 

Life is not easy in Cuba. Getting punched 
during the training sessions is like a 
coaching session for the real life outside 
the boxing school. And these kids apply 
themselves to the hard study. A one 
hour session each day. Sometimes 
two sessions per day. they sweat their 
souls out. they try to prove themselves 
and others that they are capable of 
something more in their life. On a 
country were opportunities for a better 
life are scarce as water on the desert, 
they literally fight for a better future.

www.luispinto.com 

Os rapazes começam a chegar à escola. 
Jovens, entre os 15 e os 18 anos. 

Cumprimentam respeitosamente os 
funcionários e, à medida que atravessam 
o pequeno hall de entrada, são envolvidos 
por uma decoração espartana, que anticipa 
o tipo de ambiência que se vive entre 
paredes. À medida que atravessam a 
porta do outro lado do hall, os seus olhos 
têm de se reajustar ao céu de um azul 
intenso, que cobre o espaço aberto interior, 
onde se encontra o ring. Coberto por um 
telhado metálico ondulado, o ring domina 
claramente este espaço. As paredes 

amarelas envolventes estão velhas e sujas. 
Não há equipamento moderno à vista. Nem 
duches. Apenas o essencial. Como a linha 
de velhos pneus, pendurados a diferentes 
alturas numa estrutura metálica. 

O espaço está silencioso, enquanto eles se 
preparam. vestem o que podem. um velho 
equipamento de boxe. Ou uns calções feitos 
de umas velhas calças de ganga. O boxe é 
uma tradição de longa data em Cuba. um 
dos aspectos especiais deste desporto em 
Cuba é a ausência de boxe profissional. 
todos os desportos profissionais foram 
banidos de Cuba com a revolução. Não 

há altos salários nem casas ou carros 
sumptuosos. Mas nos Jogos Olímpicos os 
boxeurs cubanos podem trazer para casa 
mais medalhas do que todos os outros 
países juntos. 

A vida não é fácil em Cuba. Ser socado nas 
sessões de treino é como uma lição para 
a vida real fora da escola. E estes rapazes 
aplicam-se arduamente. Sessões diárias 
de treino. Suam a própria alma. Para 
provar que são capazes de algo mais na 
vida. Num país onde as oportunidades são 
tão escassas quanto água no deserto, eles 
lutam literalmente por um futuro melhor. 

http://www.luispinto.com
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About Flânerie distribution 
 Help us sharing Photography 
through this e-magazine, becoming 
an accomplice in its distribution. 

If you enjoy it, please spread the 
word! 

Make 5 copies and leave them 
wherever you want. Anywhere - a 
library, a bus stop, a book shop, a 
coffee shop, a restaurant, a friends’ 
house.  

then, help us by letting us know 
where did you find your magazine 
copy. tell us were did you left your 
copies.  And become one of the 
official distributors of the magazine! 

Send us an email to  
distribution@flanerie.net 

Ajude-nos a partilhar a fotografia 
através deste revista digital, 
tornando-se cúmplice na sua 
distribuição. 

Se gostar, espalhe a palavra! 

Faça 5 cópias e deixe-as onde 
quiser. Em qualquer lugar - uma 
biblioteca, uma paragem de 
autocarro, uma livraria, um café, um 
restaurante, a casa de um amigo. 

Depois, ajude-nos a localizar a 
revista que encontrou e diga-nos 
onde deixou as suas cópias.  
torne-se um distribuidor oficial da 
revista!

Envie-nos um email para  
distribution@flanerie.net 

                  Current official distributors

 Aveiro, Pt |  Luís Pinto
 Bruxelas, BE |  Margarida Guia
 Braga, Pt |  Rui Pinto
 Coimbra, Pt |  António Figueiredo
 Figueira da Foz, Pt |  João Cruz
 Fundão, Pt | Esmeralda Gomes tavares 
 Guarda, Pt |  Armando Neves
 Istambul, tR |  Fatih Gökmen
 Lisboa, Pt |  Ana Filipa Quintão
  Andreia Neves Nunes
 Lyon, FR |  Ricardo Figueira
 Marrakech, MA |  Susana Paiva
 Palmela, Pt |  Ornella Ascolese
 Paris, FR |  Brenda turnnidge
 Pinhal Novo, Pt |  Ornella Ascolese
 Porto, Pt |  Ana Pereira
  Cristina Sousa
 Sevilla, ES |  Manolo Espaliú
 viseu, Pt |  José Crúzio
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 Comments, questions and 
submissions are always 
welcome. 

 Please feel free to contact us 
through our email at  
info@flanerie.net 

All images are the exclusive 

property of their authors 

and are protected under 

International Copyright laws.
 

Comentários, questões ou 
submissões são sempre  
bem-vindos. 

 Pode contactar-nos através 
do nosso email  
info@flanerie.net

todas as imagens são 

propriedade exclusiva dos seus 

autores e estão protegidas por 

legislação internacional de 

direitos de autor. 
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