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Pego Negro

Pego Negro é o nome de um pequeno 
vale nos limites da cidade do Porto. 

Pego Negro é também atravessado 
pelo Rio Tinto. Um pequeno curso de 
água com cerca de 10km que nasce 
em Ermesinde e tem como sua foz o 
rio Douro. 

Nas últimas décadas, devido à 
expansão urbanística, parte do rio foi 
entubado e vários crimes ecológicos 
fizeram do Rio Tinto um dos rios mais 
poluídos da zona norte do país.

Usando água poluída do rio para revelar 
algumas das películas preto & branco, 
tentei trazer o impacto da poluição para 
o próprio meio fotográfico através de 
algumas solarizações devido aos altos 
índices de lixívia no rio.

No entanto, “Pego Negro” pretende ser 
um ponto de partida e não é apenas 
sobre si. É também sobre a memória 
do local, sobre a sua erosão através 
do tempo e sobre a minha própria 
experiência do local, sobre a fotografia 
como meio e como as diferentes práticas 
podem afetar a nossa perceção visual.

Pego Negro

Pego Negro is the name of a small valley 
on the outskirts of Porto. 

Pego Negro is also intersected by the 
Rio Tinto. It is small watercourse with 
about 10km that rises in Ermesinde and 
has its mouth located in the Rio Douro. 

Over the last decades, due to urban 
development, part of the river has been 
piped and several ecological crimes 
have turned Rio Tinto into one of the 
most polluted rivers in the northern part 
of the country.

By using polluted water from the river to 
develop some of the black & white films, 
I tried to bring the impact of pollution into 
photography through the solarisation 
effect, due to the high levels of bleach in 
the river.

However, “Pego Negro” is meant to be 
a starting point and it is not just about 
itself. It is also about the memory of the 
place, about its erosion through time 
and my own on-the-ground experience, 
it is about photography as a medium 
and how different practices can affect 
our visual perception.
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