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Projeto Comenius  
I love my future as a European Citizen 

 
Entrevista 

 

Na entrevista de hoje tenho um fotógrafo profissional, o Sr. Alberto Sousa, de 40 anos, 

a quem vou fazer algumas perguntas acerca da sua profissão e de como é ser fotógrafo 

profissional… 

 

PS:- Quais são as suas habilitações académicas? 

AS:- Bem, tenho o 12.º ano com Curso Superior de Fotografia e o Curso de Belas Artes. 

PS:- Onde é que trabalha? 

AS:- Essa é uma pergunta complicada, porque eu trabalho na minha loja de fotografia, 

fotografo crianças da escola, casamentos, batizados e vários eventos sociais, por isso 

nunca tenho um trabalho fixo (tenho um trabalho rotativo). 

PS:- Há quantos anos exerce a profissão? 

AS:- Exerço há 26 anos e, como profissional, há 20. 

PS:- Bem, trabalha desde muito novo! Então o que o fez escolher a sua profissão? 

AS:- Resumidamente, a vida…, porque quando tirei o curso de fotografia, o meu 

objetivo era que fosse um hobbie, mas entretanto a vida deu muitas voltas e eu fui 

praticamente “obrigado” a escolher este hobbie, que acabou por passar a profissão. 

PS:- Bem, e gosta da sua profissão? 

AS:- Não muito, porque, tal como respondi na outra pergunta, o meu objetivo não era 

esse. Depois de acabar os meus estudos, decidi ir para a tropa para realizar o meu 

sonho e consegui ser um polícia das Forças Armadas Especializado (GOES), onde fui 

muito reconhecido, mas um dia tive um grande acidente de mota (também tinha a 

paixão das motas) e fui para o hospital, onde fiquei cinco anos cheios de operações, 

assim perdi o meu sonho e dediquei-me ao meu hobbie. 

PS:- Essa é uma história chocante… Mas o que mais gosta na sua profissão? 

AS:- A parte em que lido com as crianças no dia a dia. 

PS:- E, para além desta profissão, já teve outra? 

AS:- Sim, tive como já expliquei. 
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PS:- Já teve alguma situação na sua profissão que o tenha marcado? 

AS:- Sim, quando uma menina, numa escola, me roubou o flash da máquina e, quando 

lhe perguntei porque o tinha feito, ela disse que só queria brincar, porque em casa não 

tinha brinquedos. Isso partiu-me o coração… 

PS:- Em média quantas horas trabalha por dia? 

AS:- Essa pergunta é difícil, porque eu tenho um horário inconstante, não tenho horas 

para entrar ou para sair, depende do tempo. 

PS:- Considera que tem um bom ambiente no seu local de trabalho? 

AS:- Sim, trabalho sozinho… 

PS:- Quais são as atividades a que se dedica nos seus tempos livres? 

AS:- Dedico-me a cuidar dos animais da minha quinta, que para mim é uma paixão. 

Outra paixão é a caça e muito mais. 

PS:- Bem, muito obrigada pela sua participação. 

AS:- Obrigado eu. 

PS:- Temos assim um testemunho de um profissional sobre a sua profissão. 

 

Paula Sousa, nº. 22, 7.º E 

 

 


