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“This then: to photograph a rock, have it look like a rock,  
but be more than a rock.” – Edward Weston
“É assim: ao fotografar uma rocha, faça com que ela pareça uma rocha,  
mas que seja mais que uma rocha.”





Introductory note 

I started shooting in a time when photography only existed on paper. 
Today, I continue to print regularly and believe that there is no 
experience like viewing an image on paper. A printed photograph 
allows us to embrace it with time, enjoy it, travel on it. It allows us to 
look at it from the most varied angles. It allows us to discover it, in 
its temperament, in its textures, in its more plastic and more lively 
aspect. 

For all these reasons, I decided to share some of my photographs, in 
a catalog that represents some of the most successful prints I have 
ever made. I believe that not all the photographs we make give good 
prints. 

Master Ansel Adams once said that "The negative is the score, and 
the print the performance”. This association with music has always 
resonated within me and it is from this interpretation that I create 
and choose the photographs I like to print. Each of them was 
prepared with pride and the quality each photo deserves. The best.

Nota prévia 

Comecei a fotografar num tempo em que a fotografia só existia em 
papel. Hoje, continuo a imprimir regularmente e a acreditar que não 
existe experiência igual a contemplarmos uma imagem em papel. 
Uma fotografia impressa permite-nos abraçá-la com tempo, 
desfrutar dela, viajar nela. Permite-nos olhar para ela dos mais 
variados ângulos. Permite-nos descobri-la, no seu temperamento, 
nas suas texturas, no seu aspeto mais plástico e mais vivo. 

Por tudo isto, decidi partilhar algumas das minhas fotografias, num 
catálogo que representa algumas das impressões mais conseguidas 
que já fiz. Isto porque acredito que nem todas as fotografias que 
fazemos dão boas impressões. 

O mestre Ansel Adams disse um dia que “o negativo é a pauta, a 
impressão o concerto”. Esta associação à música sempre ressoou 
em mim e é a partir desta interpretação que crio e escolho as 
fotografias que imprimo. Cada uma delas foi preparada com orgulho 
e com a qualidade que cada fotografia impressa merece. A melhor.



Série Autor / Author series
Impressões de edição limitada / Limited edition prints



20.1.1 | 60×42,34cm | Astúrias, 11.06.2019



20.1.7 | 49,86x67cm | Aljezur, 18.05.2014 20.6.5 | 39,14x52cm | Moledo do Minho, 26.08.2017



20.2.6 | 45×32,33cm | Moledo do Minho, 28.08.2018



20.3.3 | 84x59cm | Manteigas, 21.02.2015



20.3.4 | 60×42,34cm | Manteigas, 23.11.2014



20.4.4 | 75x53cm | Huelva, 18.05.2019



20.5.1 | 45×32,33cm | Gerês, 20.11.2020



20.5.4 | 84x59cm | Manteigas, 22.06.2019



20.5.5 | 60×42,34cm | Mira de Aire, 06.03.2016



20.5.7 | 45×32,33cm | Entroncamento, 08.10.2017



Série Decoração / Decoration Series

Uma obra de arte adiciona um toque pessoal a qualquer casa, 
para além de causar impacto. Mesmo que não seja o artista, 
decorar a sua casa com uma fotografia com assinatura 
constitui sempre a escolha mais acertada. Porque todas as 
fotografias devem ter um rosto por detrás da sua criação. 

Artwork adds a personal touch to any home, in addition to 
making an impact. Even if you are not the artist, decorating 
your home with a signature photograph is always the right 
choice. Because every photograph must have a face behind 
its creation.



Série Decoração / Decoration Series
Azul / Blue



21.AZ.01 | 5x7 | Aljezur, 12.05.2013 21.AZ.02 | 3x4 | Vila Nova de Cerveira, 01.08.2015



21.AZ.03 | 3x2 | Serra Arada, 26.01.2019



21.AZ.04 | 4x3 | Mira de Aire, 19.02.2017



21.AZ.05 | 3x2 | Manteigas, 21.06.2019





21.AZ.06 | 3x2 | Moledo do Minho, 23.08.2018



Série Decoração / Decoration Series
Laranja / Orange



21.OR.01 | 3x2 | Sintra, 28.02.2017





21.OR.03 | 5x7 | Huelva, 15.08.201521.OR.02 | 5x7 | Porto Santo, 30.03.2012



21.OR.04 | 3x2 | Porto Santo, 29.03.2012



21.OR.05 | 3x2 | Pataias, 26.05.2018



21.OR.06 | 3x2 | Astúrias, 11.06.2019



Série Decoração / Decoration Series
Verde / Green



21.VE.01 | 3x2 | Paredes de Coura, 30.07.2015



21.VE.02 | 4x3 | Serra de Montejunto, 23.05.2020



21.VE.03 | 3x2 | Covão d’Ametade, 05.06.2016



21.VE.04 | 3x2 | O Baixo Miño, 28.03.2016





21.VE.05 | 3x2 | Zambujeira do Mar, 29.06.2019



21.VE.06 | 3x2 | Covão d’Ametade, 20.06.2019



Série Decoração / Decoration Series
Branco / White



21.BR.01 | 5x7 | Covão d’Ametade, 04.03.2017



21.BR.02 | 3x2 | Covão d’Ametade, 04.03.2017



21.BR.03 | 3x2 | Covão d’Ametade, 04.03.2017



21.BR.04 | 3x2 | Gerês, 30.04.2012



21.BR.05 | 3x2 | Torres Novas, 03.03.2012



Série Decoração / Decoration Series
Árvores de Nova Iorque / NYC Trees



21.NYT.04 | 3x2 | NYC, 26.03.2018

21.NYT.02 | 3x2 | NYC, 30.03.201821.NYT.01 | 3x2 | NYC, 27.03.2018

21.NYT.03 | 3x2 | NYC, 27.03.2018





21.NYT.08 | 3x2 | NYC, 30.03.2018

21.NYT.06 | 3x2 | NYC, 27.03.201821.NYT.05 | 3x2 | NYC, 29.03.2018

21.NYT.07 | 3x2 | NYC, 30.03.2018



21.NYT.12 | 3x2 | NYC, 02.04.2018

21.NYT.10 | 3x2 | NYC, 26.03.201821.NYT.09 | 3x2 | NYC, 30.03.2018

21.NYT.11 | 3x2 | NYC, 02.04.2018



Série Decoração / Decoration Series
Arquitetura Nova Iorque / NYC Architecture



21.NYA.04 | 3x2 | NYC, 31.03.2018

21.NYA.02 | 3x2 | NYC, 30.03.201821.NYA.01 | 3x2 | NYC, 26.03.2018

21.NYA.03 | 3x2 | NYC, 29.03.2018





21.NYA.08 | 3x2 | NYC, 29.03.2018

21.NYA.06 | 3x2 | NYC, 26.03.201821.NYA.05 | 3x2 | NYC, 30.03.2018

21.NYA.07 | 3x2 | NYC, 01.04.2018



21.NYA.12 | 3x2 | NYC, 01.04.2018

21.NYA.10 | 3x2 | NYC, 01.04.201821.NYA.09 | 3x2 | NYC, 29.03.2018

21.NYA.11 | 3x2 | NYC, 01.04.2018



21.NYA.13 | 3x2 | NYC, 31.03.2018



CATÁLOGO DE IMPRESSÃO / PRINT CATALOG
Preço, tiragem e medidas / Prices, editions and format



SÉRIE AUTOR / AUTHOR SERIES. Impressões de edição limitada / Limited edition prints

20.1.1 20.1.7 20.2.6 20.3.420.3.3 20.4.420.6.5

20.5.1 20.5.4 20.5.5 20.5.7

SÉRIE DECORAÇÃO / DECORATION SERIES. Laranja / Orange

21.OR.02 21.OR.03 21.OR.05 21.OR.0621.OR.01 21.OR.04

SÉRIE DECORAÇÃO / DECORATION SERIES. Azul / Blue

21.AZ.01 21.AZ.0521.AZ.02 21.AZ.03 21.AZ.04 21.AZ.06



21.VE.01 21.VE.02 21.VE.03 21.VE.04 21.VE.05 21.VE.06

SÉRIE DECORAÇÃO / DECORATION SERIES. Verde / Green

SÉRIE DECORAÇÃO / DECORATION SERIES. Branco / White

21.BR.02 21.BR.03 21.BR.04 21.BR.0521.BR.01

21.NYT.01

SÉRIE DECORAÇÃO / DECORATION SERIES. Árvores de Nova Iorque / NYC Trees

21.NYT.02 21.NYT.03 21.NYT.04 21.NYT.05 21.NYT.06

21.NYT.07 21.NYT.08 21.NYT.09 21.NYT.10 21.NYT.11 21.NYT.12



21.NYA.01

SÉRIE DECORAÇÃO / DECORATION SERIES. Arquitetura Nova Iorque / NYC Architecture

21.NYA.02 21.NYA.03 21.NYA.04 21.NYA.05 21.NYA.06

21.NYA.07 21.NYA.08 21.NYA.09 21.NYA.10 21.NYA.11 21.NYA.12

21.NYA.13



Fotografia Formato 45cm 60cm 75cm Limitada

20.1.1 3x2 - 150 € - 20

20.1.7 5x7 - 250 € - 5

20.2.6 3x2 120 € - - 20

20.3.3 3x2 - - 250 € 5

20.3.4 3x2 - 150 € - 20

20.4.4 3x2 - - 150 € 20

20.5.1 3x2 120 € - - 20

20.5.4 3x2 - - 250 € 5

20.5.5 3x2 - 150 € - 20

20.5.7 3x2 120 € - - 20

20.6.5 5x7 200 € - - 5

Azul Todos 70 € 90 € 110 € Não

Laranja Todos 70 € 90 € 110 € Não

Verde Todos 70 € 90 € 110 € Não

Branco Todos 70 € 90 € 110 € Não

Árvores de 
Nova Iorque Todos 50 € 70 € 90 € Não

Arquitetura 
Nova Iorque Todos 70 € 90 € 110 € Não

PREÇÁRIO INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

QUALIDADE DAS IMPRESSÕES 

As impressões inferiores a 60cm são realizadas pelo autor. As restantes (e todas as que escolher emoldurar), no laboratório Fineprint, 
em Lisboa. O material EPSON utilizado na produção de cada impressão, juntamente com um papel 100% algodão e livre de ácidos, 
assegura grande longevidade do produto (mínimo 60 anos, sem exposição solar direta) e certifica a obra através dos elevados 
padrões de qualidade “Digigraphie by EPSON”. Cada fotografia é acompanhada por um certificado de autenticidade do autor. 

DADOS TÉCNICOS 

Suporte: Papel Radiant White 100% Algodão 270gr. Acabamento mate, revestimento ligeiramente texturado. 
Impressores: Luís Afonso e Nuno Soares 
Impressoras: Epson SC P900, Epson Stylus Pro 11880 ou SC-P20000 com tintas pigmentadas Ultrachrome K3 
Certificação FineArt EPSON: Digigraphie 

FORMATO E MARGEM DAS IMPRESSÕES 

Cada fotografia será impressa no formato 3x2/4x3 (horizontal) ou 3x4/5x7 (vertical), segundo a dimensão de papel indicada para a 
aresta longa na tabela de preçário. Algumas fotografias só estão disponíveis em algumas dimensões. As fotografias serão produzidas 
com uma margem que permite que o autor assine cada um dos exemplares produzidos (nas edições limitadas), para poderem ser 
emolduradas e também para um melhor manuseamento da fotografia. As margens são de 3,5cm para as dimensões 45cm e 60cm e 
4,5cm para as de 75cm na aresta longa. As edições não limitadas (séries decorativas) estão disponíveis noutros tamanhos. 
Contacte o autor para um orçamento à medida. 

EDIÇÕES LIMITADAS 

As fotografias cuja edição está limitada serão assinadas e numeradas pelo autor. Apenas estão disponíveis na dimensão indicada. O 
autor garante, sob compromisso de honra, que não serão impressas mais do que as quantidades indicadas (com excepção de 
impressões promocionais de postais com tamanho igual ou inferior a A5). As edições não limitadas não são numeradas. Podem ser 
assinadas, no canto inferior direito, se assim o desejar. 

EMOLDURAMENTO DAS IMPRESSÕES 

Se preferir que a sua impressão lhe chegue emoldurada, garantindo um acabamento de elevado rigor e evitando o manuseamento da 
fotografia por terceiros, pode optar pela minha sugestão de moldura clássica em madeira lacada a preto mate (sem brilho) com perfil 
3x2cm e vidro anti-reflexo. O preço adicional do serviço é de 50€, 65€ e 85€ (+ IVA à taxa em vigor) para as dimensões 45cm, 60cm e 
75cm (na aresta longa) respetivamente. As fotografias emolduradas têm de ser levantadas em Lisboa, diretamente na Fineprint. Em 
alternativa, pode dirigir-se à Fineprint para escolher uma opção de emolduramento ao seu gosto, suportando o custo desse serviço 
diretamente na loja. 

PRAZO DE PRODUÇÃO 

A impressão e verificação de qualidade requer até duas semanas após a data de compra da obra.

impressões produzidas por



PRICE ADDITIONAL INFORMATION 

PRINT QUALITY 

The prints are made at the Fineprint laboratory, in Lisbon. The EPSON material used in the production of each print, together with 100% 
cotton and acid-free paper, ensures great product longevity (minimum 60 years, without direct sunlight) and certifies the work 
through the high quality standards “Digigraphie by EPSON ”. Each photograph is accompanied by a certificate of authenticity from the 
author. 45cm prints are made by the author. 

TECHNICAL DATA 

Media: Radiant White 100% Cotton 270gr. Matt finish, slightly textured finish. 
Prints made by: Luís Afonso and Nuno Soares 
Print equipment: Epson SC-P900, Epson Stylus Pro 11880 or SC-P20000 with Ultrachrome K3 pigmented inks. 
FineArt Certification EPSON: Digigraphie 

PRINTS FORMAT AND MARGINS 

Each photo will be printed in 3x2/4x3 (horizontal) or 3x4/5x7 (vertical) format, depending on the paper size indicated for the long edge 
in the price table. Some photographs are only available in certain dimensions. The photographs will be produced with a margin that 
allows the author to sign each of the copies produced (in limited editions), so that they can be framed and also for better handling of 
the photograph. The margins are 3.5cm for dimensions 45cm and 60cm and 4.5cm for 75cm. Unlimited series prints are available in 
other sizes. If you need a smaller or bigger size, please contact the author to receive a quote. 

LIMITED EDITIONS 

Photographs whose edition is limited will be signed and numbered by the author. They are only available in the size indicated. The 
author guarantees, under a commitment of honor, that no more than the indicated quantities will be printed (with the exception of 
promotional postcard prints equal to or less than A5). Unlimited editions are not numbered. They can be signed, in the lower right 
corner, if you wish. 

FRAMING THE PRINTS 

If you prefer your print to arrive framed, guaranteeing a high accuracy finish and avoiding the handling of photography by third parties, 
you can opt for my suggestion of classic frame in matt black lacquered wood (without gloss) with 3x2cm profile and anti-reflective 
glass. The additional price for this service is 50 €, 65 € and 85 € (+ VAT at the current rate) for dimensions 45cm, 60cm and 75cm (on 
the long edge) respectively. Framed photographs must be picked in Lisbon, directly at Fineprint. Alternatively, you can go to Fineprint to 
choose a framing option to your liking, bearing the cost of that service directly at the store. 

PRODUCTION TIME 

Printing and quality checking requires up to two weeks after the date of purchase of the work.

prints produced by

Photo Format 45cm 60cm 75cm Limited

20.1.1 3x2 - 150 € - 20

20.1.7 5x7 - 250 € - 5

20.2.6 3x2 120 € - - 20

20.3.3 3x2 - - 250 € 5

20.3.4 3x2 - 150 € - 20

20.4.4 3x2 - - 150 € 20

20.5.1 3x2 120 € - - 20

20.5.4 3x2 - - 250 € 5

20.5.5 3x2 - 150 € - 20

20.5.7 3x2 120 € - - 20

20.6.5 5x7 200 € - - 5

Blue All 70 € 90 € 110 € No

Orange All 70 € 90 € 110 € No

Green All 70 € 90 € 110 € No

White All 70 € 90 € 110 € No

Trees of NYC All 50 € 70 € 90 € No

NYC 
Architecture All 70 € 90 € 110 € No



How to order: 

Send an email indicating the reference of the photo (s) to be printed, the size and the number 
of copies. If you want to frame using my frame suggestion, also indicate that option and 
which photo(s) the frame is for. If you prefer to choose the frame directly on Fineprint, you 
must also indicate this option so that the photo remains in the laboratory. Payments 
accepted: wire transfer and paypal. 

How impressions come to you: 

You can choose to pick it up at Fineprint in Lisbon (Rua Gonçalves Crespo) or have it sent by 
mail. If you choose to send via CTT, the print will arrive in a rigid tube for greater protection. 
The cost of shipping and packaging will be supported by you and will be communicated 
before you buy the print. 

Name: Luís Miguel de Araújo Afonso 
Phone if you wish to clarify any doubt: +351 962060996 
E-mail: one@luisafonso.com 
Web sites: luisafonso.com / fineprint.pt

LUÍS AFONSO | BIO 

Born in 1972 and currently based in Lisbon. Teacher and tour leader since 2010, he has led 
close to a hundred photographic experiences. A regular presence, as speaker, in the main 
nature photography festivals in Portugal. He has been invited, several times, to be jury in 
the most prestigious national nature photography competitions. Since 2017, he is the 
Content Director of the Manteigas Landscape Photography Festival – Imaginature. 

Since 2008, Luis photographs exclusively natural landscape. In 2017, he released his first 
book dedicated to the municipality of Porto de Mós. His second book devoted to intimate 
landscape photography was released in October 2020. Published content in National 
Geographic, Visão, Wilder, Super Interessante, among others. He won two times the first 
prize in the Portuguese Nature Photographer of the Year competition in the categories of 
Landscape and Art. 

He likes to photograph in his country, in places with which he can develop a long-standing 
relationship. He is more keen to show the intimate view than the big vista as he believes 
that nature photography can and should represent much more than just “this is what I 
saw”.

Como encomendar: 

Envie um email indicando a referência da(s) fotografia(s) a imprimir, a dimensão e o número de 
cópias. Se pretender emoldurar utilizando a minha sugestão de moldura, indique também essa 
opção e a que fotografia(s) se destina a moldura. Se preferir escolher a moldura diretamente 
na Fineprint deve também indicar essa opção para que a fotografia fique no laboratório. 
Pagamentos aceites: transferência bancária e MBWAY. 

Como as impressões chegam a si: 

Pode optar por levantar em mão na Fineprint em Lisboa (Rua Gonçalves Crespo) ou pedir que 
lhe seja enviado pelo correio. Se optar pelo envio através dos CTT a impressão chegar-lhe-á 
num tubo rígido para maior proteção. O custo de envio e embalagem é de 10€ que ficará a seu 
cargo. 

Nome completo: Luís Miguel de Araújo Afonso 
Contacto telefónico para qualquer dúvida: 962060996 
Endereço de correio eletrónico: one@luisafonso.com 
Sítios Web: luisafonso.com / fineprint.pt

LUÍS AFONSO | BIO 

Nasceu em 1972, em Castelo Branco. Comprou a sua primeira câmara fotográfica em 
janeiro de 1997, mas foi apenas em 2005 que começou a fotografar com mais intensidade.  

Faz parte do projeto de formação “Primeira Luz” desde dezembro de 2010. Desde então, já 
liderou perto de uma centena de experiências fotográficas, tendo passado pelas suas 
“mãos” mais de duas centenas de participantes.  

É presença assídua, como orador, nos principais festivais de fotografia de natureza em 
Portugal. É frequentemente convidado a ser jurado nos mais prestigiados concursos de 
fotografia de natureza nacionais. Desde 2017 é responsável pela programação do Festival 
de Fotografia de Paisagem de Manteigas.  

Embora tenha começado pela fotografia de rua, por onde deambulou nos primeiros anos 
da sua carreira fotográfica, desde 2008 fotografa exclusivamente paisagem natural. Gosta 
de fotografar no seu país, em locais com os quais pode desenvolver uma relação de longa 
data, pois acredita que a fotografia de natureza pode e deve representar algo mais do que 
apenas “isto foi o que eu vi”.  

É autor do blog Perspectiva (perspectiva.luisafonso.com), onde escreve sobre o lado mais 
filosófico da fotografia.

mailto:one@luisafonso.com
https://luisafonso.com/
https://fineprint.pt/
mailto:one@luisafonso.com
https://luisafonso.com/
https://fineprint.pt/
http://perspectiva.luisafonso.com
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