
Luís Barbosa

Quem é que já viu uma

prisão do lado de dentro?

0 Museu do Aljube mostra o interior das prisões portuguesas a partir

das fotografias do português Luís Barbosa e do suíço Peter Schulthess,

uma exposição que resulta do projeto The Portuguese Prison Photo

LÚCIA CRESPO

Em
2016 e 2017, o português Luís

Barbosa e o suíço Peter
Schulthess entraram em sete

prisões portuguesas e fotografaram o

seu interior. O resultado está na ex-

posição de fotografia do The Portu-

guese Prison Photo Project presente
no Museu do Aljube Resistênciae li-
berdade, um espaço que albergou

umaprisão política do Regimedo Es-

tado Novo, entre 1928 e 1965. Amos-

tra, composta por imagens contem-

porâneas e históricas dos estabeleci-

mentosprisionais, ficará em exibição
até 29 de setembro.

Trata-se da segunda exposição
do projeto The Portuguese Prison

Photo, seguindo-se à mostra que es-

teve patente no Centro Português
de Fotografia, na antiga Cadeia da

Relação do Porto, e que valeu ao fo-

tógrafo Luís Barbosa o prémio de

melhor trabalho de fotografia de

2017, atribuído pela Sociedade Por-

tuguesa de Autores (SPA) .

Às fotografias contemporâneas
são acrescidas imagens históricas

que pertencem a diversos arquivos
nacionais.Amaioremais antiga pri-
são data de 1880 e a mais recente foi



inaugurada em 2004. Luís Barbosa

e Peter Schulthess conduzem-nos ao

lado de dentro destes espaços e apre-
sentam-nos diferentes olhares atrás

das grades. "A exposição dos dois fo-

tógrafos oferece uma visão cruzada

sobre estabelecimentos prisionais

portugueses, dos maiores aos mais

pequenos, de prisões que remontam
a 1880 às inauguradas em 2014, de

prisões masculinas e femininas até

as prisões destinadas aos jovens", re-
ferem os organizadores do evento.

Este projeto conta com a cola-

boração de investigadores como

Maria José Moutinho Santos, do

Departamento de História e de Es-
tudos Políticos e Internacionais da

Universidade do Porto, e incluirá a

conferência internacional "Prisões

em Portugal e na Europa: Regimes
de detenção e monitorização do re-

gime prisional", que irá decorrer nos

dias 23 e 24 de maio de 2019 nas

instalações do Museu do Aljube e

da Faculdade de Direito da Univer-
sidade de Lisboa. Um evento que
conta com especialistas nacionais e

internacionais, que irão refletir so-

bre o sistema prisional português. W/

Peter Schulthes


