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Este	 livro	 é	 o	 corolário	 de	 um	 processo	 formativo	 em	 que	 formandos	 e	 formador

decidiram	 concretizar	 o	 final	 de	 um	 fluxo	 de	 trabalho:	 a	 publicação	 do	 resultado.	 E	 é,

também,	 a	 primeira	 vez	 que	 um	 grupo	 de	 trabalho	 no	 Cenjor	 decide,	 por	 sua	 livre

iniciativa,	mostrar	em	livro	o	resultado	de	uma	formação	comprometida	no	saber	fazer.

Espero	que	este	final	seja	o	início	de	várias	publicações	do	género.

Obrigada	por	me	terem	associado	a	este	trabalho	e	parabéns	a	todos	os	que	participaram

nesta	publicação,	que	reflete,	não	apenas	aquilo	que	é	possível	fazer	neste	Centro,	como

também	o	poder	de	iniciativa	dos	seus	formandos	e	a	força	do	trabalho	em	grupo.

	

Deolinda	Almeida

Diretora	do	Cenjor

www.cenjor.pt
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São	 "Notas	 Soltas",	 as	 que	 enchem	 este	 livro	 de

imagens.	 E	 porque	 as	 aparências	 iludem,	 não	 há

uma	 unicidade	 temática	 nas	 fotografias,	 mas	 há

um	 fio	 condutor	 que	 as	 une	 a	 todas,	 o	 Curso	 de

Workflow	 Fotográfico,	 do	 Cenjor	 -	 Centro

Protocolar	de	Formação	Profissional	de	Jornalistas.

Há,	 assim,	 um	 príncipio,	 um	 meio	 e	 um	 fim...	 a

este	 processo	 chamamos	 "fluxo	 de	 trabalho

orientado",	para	fotografia,	naturalmente.

Este	processo	 compreende	 três	 fases:	 a	 revelação

RAW,	 o	 tratamento	 de	 imagem	 e	 a	 preparação

para	 saídas,	 na	 qual	 tudo	 termina.	 E	 todas	 as

fotografias	 que	 estão	 aqui	 plasmadas	 cumpriram

com	 esse	 procedimento	 sistemático	 e	 metódico.

Este	 é	 uma	 redundância	 técnica	 que	 visa

neutralizar	 e	 extrair	 o	 máximo	 de	 informação	 em

bruto,	 recebida	 pelo	 sensor	 de	 imagem,	 corrigir

eventuais	 problemas.	 E,	 mesmo	 para	 o	 final,

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

deixamos	o	LGW	(Let's	Get	Wild),	a	fase	criativa	do

processo,	 no	 qual	 os	 formandos	 são	 instigados	 a

olhar	para	as	suas	fotografias,	de	forma	pessoal,	e

a	criar	uma	imagem	sua.

Este	 "Notas	 Soltas"	 não	 são	 um	 ponto	 de	 chegada,

antes	 um	 ponto	 de	 partida	 para	 todos	 eles.	 Aqui

encontram	imagens	da	Sandra,	do	João,	do	Miguel,

da	Joana,	do	Rui,	do	António,	do	Jorge,	do	Flávio	e

do	Carlos,	a	quem	agradeço	a	 infindável	paciência

em	 aturar-me,	 quantas	 vezes	 fora	 de	 horas,	 ao

longo	de	mais	de	um	mês.

Se	desejar	obter	mais	informações	acerca	deste	ou

de	 outros	 cursos	 que	 lhe	 oferecemos	 no	 Cenjor

siga	para	www.cenjor.pt.

Ricardo	Dias

Formador	do	Curso	de	Workflow	Fotográfico

www.cenjor.pt
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Nasceu	em	Lisboa,	mas	foi	a	cidade	de	Almada	que	lhe	deu	berço

até	 aos	 dias	 de	 hoje.	Desde	 cedo,	mostrou	 ser	 uma	 amante	 da

escrita	e,	por	esse	motivo,	o	jornalismo	foi	a	escolha	profissional.	

A	 fotografia	esteve	sempre	de	mãos	dadas	com	a	sua	profissão,

mas	só	em	2014	é	que	abraçou	esta	componente	técnica	

e	profissional.	Escolheu	o	Cenjor	para	aprofundar	conhecimentos,

sobretudo	 aprender	 a	 ‘escrever	 com	 a	 luz´.	 As	 suas	 imagens

intentam	revelar	a	‘janela	da	alma’	que	há	em	cada	imagem.

Saiba	mais	em	www.stratos.pt

Sandra	M.	Carvalho
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A	arquitetura	deu-lhe	o	mote	para	os	primeiros	passos.	Primeiro

como	 desenhador,	 depois	 como	 modelador	 3D.	 Um	 desafio

profissional	 de	 um	 cliente	 aguçou-lhe	 o	 espírito	 criativo	 e	 a

mistura	de	várias	áreas	levou-o	a	investir	em	vídeos	institucionais,

incorporando	o	desenho	e	o	3D	nos	mesmos.

A	 fotografia	 sempre	 lhe	 serviu	 como	 base	 a	 todos	 os	 seus

trabalhos	 e	 agora	 quis	 explorar	 mais	 profundamente	 este	 meio

com	este	Curso	de	Workflow	Fotográfico.

Saiba	mais	em	joao.bettencourt@gmail.com

João	Bettencourt
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Miguel	Gracioso

Natural	no	Seixal,	em	Setúbal.	A	ligação	com	o	mar	e	a	natureza	

sempre	foi	muito	forte	e	reflete-se	nas	imagens	que	incluiu	nesta

seleção.	E	a	curiosidade	pela	fotografia	passou	logo	a	paixão.

A	magia	de	fotografar	e	a	espera	do	resultado,	alguns	dias	depois,

era	 sempre	 emocionante,	 talvez	 por	 isso	 a	 relutância	 em	passar

ao	 digital.	 Agora,	 apesar	 da	 sua	 primeira	 câmara,	 uma	Praktica,

ainda	fotografar,	deixou-se	seduzir	pelo	formato	digital.	Em	2014

decidiu-se	pela	formação	em	fotografia,	no	CENJOR.

Saiba	mais	em	www.facebook.com/MiguelGraciosoPhotography
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Dedica-se	 à	 fotografia,	 de	 forma	 autodidata,	 desde	 Outubro	 de

2014.	Tem	como	principais	interesses	o	fotojornalismo,	fotografia

documental	e	a	fotografia	de	autor.	Entende	a	fotografia	como	um

instrumento	 que	 deve	 ser	 colocado	 ao	 serviço	 da	 sociedade,

contribuindo	 para	 a	 exposição	 e	 denúncia	 de	 problemáticas

sociais.	Desenvolve	 ainda	 imagens	 em	 torno	 do	 nu	 artístico	 que

visa,	para	além	da	estética	dos	corpos,	desmistificar	questões	do

foro	sexual,	em	torno	da	libertação	e	emancipação	da	mulher.

Saiba	mais	em	http://olhares.sapo.pt/JoanaBom/

Joana	Bom
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Nasceu	em	Castelo	Branco,	Portugal,	em	1987.	Vive	e	trabalha	em

Lisboa.	Concluiu	em	2008	o	Curso	Avançado	de	Fotografia	e

Projecto	Individual	no	Ar.Co,	em	Lisboa.	Tem	participado	em

diversos	workshops,	entre	os	quais	se	destacam	"Direcção	de

Fotografia",	na	Restart,	em	2012,	e	"Workflow	fotográfico",	em

2015,	no	Cenjor.

Expõe	desde	2005	e	em	2014	lançou	os	dois	primeiros	livros,	“Sob

cada	erva”	(edição	de	autor)	e	“Fazer	fogo	à	noite”	(não	edições).

Saiba	mais	em	http://ascouvesdormemsemmanta.blogspot.pt/

Rui	Dias	Monteiro

Fotografia	de	Manuel	Luís	Cochofel
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Após	 30	 anos	 a	 trabalhar	 em	 informática	 redescobriu	 uma	 nova

área	que	há	muito	o	 fascinava.	Olha	para	a	 fotografia	como	um

grande	repositório	da	vida	e	da	existência	comum.

Os	quase	50	anos	não	o	 impedem	de	querer	aprender	e	evoluir

o	mais	possível.	Como	costuma	dizer	"aprender	até	morrer"	e	usa

o	momento	atual	para	aprender	mais...	no	CENJOR.

"O	sonho	comanda	a	vida!",	do	poeta	português	António	Gedeão,

simboliza	o	seu	lema	de	vida.

Saiba	mais	em	antonio.crisostomo@gmail.com

António	Crisóstomo
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Percorreu	a	estrada	dos	bits	e	bytes,	algumas	ruelas	da	pintura	

a	 óleo,	 acrílico,	 desenho	 e	 longas	 caminhadas	 pelas	 notas

músicais.	A	paixão	pelas	artes	é,	assim,	inequívoca.

É	 tempo	 de	 juntar	 todas	 estas	 experiências	 e,	 finalmente,

atravessar	o	caminho	para	a	imagem	fotográfica.	Ainda	sem	uma

definição	 concreta	 sobre	 o	 rumo	 ou	 direcção	 a	 tomar	 nesta

paixão,	 a	 certeza	 de	 querer	 aprender	 e	 apreender	 é	 real.	 Os

primeiros	passos	estão	dados	é	chegada	a	altura	de	evoluir.

Saiba	mais	em	http://jpimentas.wix.com/lobo

Jorge	Pimentel
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Iniciou	 o	 seu	 percurso	 na	 fotografia,	 em	 1980,	 num	 curso	 de

iniciação,	com	o	fotojornalista	José	Manuel	Ribeiro.	

Os	 seus	 trabalhos	 fotográficos	 são	 marcados	 pelo	 registo	 em

película	 resistindo	 durante	 quase	 uma	 década	 ao	 mundo	 da

fotografia	digital.	Em	2005,	 já	 familiarizado	com	esta	 tecnologia,

deu	início	a	um	novo	período	formativo,	até	aos	dias	de	hoje.

A	 vertente	 fotojornalística	 e	 documental	 preenche	 o	 seu	 olhar,

uma	realidade	espelhada	nas	suas	imagens.

Saiba	mais	em	http://jcbdacosta62.wix.com/fotografia

Carlos	Bernardo
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Nascido	em	Faro,	em	1982,	e	 criado	em	Lisboa,	a	 sua	vida	 tem

sido	 rica	 em	 experiências	 pessoais	 e	 profissionais.	 A	 fotografia

ocupou	 apenas	 um	 lugar	 de	 hobby,	 até	 2013,	 altura	 em	 que

regressa	 a	 Lisboa,	 após	 ter	 vivido	 nove	 anos	 no	 Porto,	 e	 optou

por	 se	dedicar	 a	 tempo	 inteiro	à	 fotografia.	 Possui	 a	 carteira	de

jornalista	e	é	colaborador	e	fotógrafo	freelancer.

É	 formando	 do	 Cenjor	 desde	 2014,	 tendo	 frequentado	 várias

acções	de	formação,	na	área	da	fotografia	e	comunicação.

Saiba	mais	em	flavioalbertoo@gmail.com

Flávio	Alberto
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Lembra-se	de	ter	"modificado"	a	primeira	casa	de	banho,	em	caso

dos	pais,	há	mais	de	30	anos.	Chamou-lhe	de	quarto	escuro,	tinha

13	anos	e	a	paixão	por	este	meio	nunca	mais	o	largou.	

A	 fotografia	 atravessa	 a	 sua	 vida	 profissional,	 primeiro	 como

fotógrafo	e	depois	como	jornalista,	sempre	na	área	da	fotografia.

A	formação	é	uma	das	suas	vertentes	de	atuação	e	é	o	formador

deste	 curso	 de	 Workflow	 Fotográfico,	 no	 Cenjor.	 Continua	 a

fotografar	sempre	que	pode,	principalmente	os	seus	três	filhos.

Saiba	mais	em	https://about.me/ricardo_dias

Ricardo	Dias
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