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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	Fluxo	Fotográfico	Digital,	do	Cenjor.	Há,	assim,	um	princípio,

um	meio	e	um	fim	-	a	este	processo	integrado	chamamos	"fluxo

de	trabalho	orientado".

Este	 processo	 compreende	 três	 fases:	 a	 revelação	 RAW,	 o

tratamento	 de	 imagem	 e	 a	 preparação	 para	 saídas.	 E	 todas	 as

fotografias	 que	 estão	 aqui	 plasmadas	 cumpriram	 com	 esse

procedimento	sistemático	e	metódico.	Este	é,	numa	primeira	fase,

uma	intervenção	técnica	que	visa	neutralizar	e	extrair	o	máximo

de	 informação	 em	 bruto,	 recebida	 pelo	 sensor	 de	 imagem,	 e

corrigir	eventuais	problemas.	Para	o	final,	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	um	conjunto	de	imagens	suas.

Estas	 "Notas	 Soltas",	 na	 sua	 versão	 10,	 não	 são	 um	 ponto	 de

chegada,	antes	um	ponto	de	partida	para	todos	os	formandos.

Aqui	encontram	imagens	do	Daniel	Lopes,	da	Fernanda	Guido,

da	Filomena	Paulo,	da	Inês	Cerejo	aka	InezPC,	do	José	Manuel

Teixeira,	 do	 José	 Santiago,	 do	 Nuno	 Miguel	 Melo,	 do	 Paulo

Santos,	 do	 Pedro	 Marques,	 da	 Vanessa	 Raposo	 e	 do	 Vitor

Saraiva,	a	quem	agradeço	a	infindável	paciência	em	me	aturar	ao

longo	de	quase	dois	meses.

Se	 desejar	 obter	 mais	 informações	 acerca	 deste	 ou	 de	 outros

cursos	 incluídos	 na	 oferta	 formativa	 do	 Cenjor	 basta	 visitar	 a

respetiva	página	web	em	www.cenjor.pt.

Ricardo	Dias

Formador	do	Curso	de	Fluxo	Fotográfico	Digital





Nasceu	nas	 faldas	da	Serra	da	Estrela,	na	 cidade

da	Covilhã,	em	1955.	

Na	 escola	 primária	 recebeu	 como	 presente	 uma

máquina	 fotográfica	 e	 a	 partir	 daí	 nunca	 mais

parou	de	tirar	fotografias.	

Em	 2017,	 teve	 a	 oportunidade	 de	 ingressar	 no

Cenjor	 no	 qual	 tem	 vindo	 a	 desenvolver

conhecimentos	 na	 arte	 de	 bem	 fotografar	 e	 de

bem	tratar	a	fotografia.

Saiba	mais	em	jlprosan@gmail.com

José	Santiago

Fotografia	por	Bernardo	Santiago













Nasceu	 em	Moçambique,	mas	 regressou	 a	 Portugal

aos	quatro	anos.	Aos	seis	 já	ouvia	os	Parodiantes	de

Lisboa	 e	 fingia	 ser	 apresentador	 de	 programas	 na

rádio.	Aos	14	anos,	montou	o	seu	primeiro	emissor	de

rádio-pirata	 e	 aos	 18	 começava	 a	 fazer	 animação

numa	rádio	de	expressão	nacional.	Descobriu	assim	a

sua	primeira	paixão	que	perdura	até	aos	dias	de	hoje.

Pelo	 caminho,	 descobriu	 dois	 outros	 hobbies:	 a

aviação	e	a	fotografia,	que	têm	persistido	em	ocupar	o

seu	tempo	quando	não	fala	na	rádio	ou	na	televisão.

Na	 fotografia	 investiu	 principalmente	 em	 registar

modelos	em	estúdio.

Saiba	mais	em	www.pedromarques.com	

Pedro	Marques

Fotografia	por	Ana	Agostinho













Nascido	 em	 1969,	 aos	 18	 anos	 começou	 a	 trabalhar

com	 cinema,	 vídeo	 e	 fotografia.	 A	 fotografia	 era,

então,	 um	 registo	 paralelo	 às	 suas	 atividades

profissionais,	 mas	 com	 o	 tempo	 começou	 a	 ganhar

um	 lugar	 de	 destaque.	 Entre	 a	 fotografia	 social,

comercial	e	a	vertente	pessoal,	contam-se	cerca	de	21

anos	e	milhares	de	disparos.	Nem	a	intrusão	pela	área

da	televisão	“matou	o	bichinho"	da	imagem	fixa.	

A	 fotografia	 já	 é	 algo	 que	 não	 dispensa	 e	 regista

primeiro	com	os	olhos	e,	em	seguida,	com	a	câmara

que	tiver	mais	à	mão.	No	Cenjor	está	a	potenciar	os

seus	conhecimentos	e	experiências.

Saiba	mais	em	paulojosefsantos@gmail.com

Paulo	Santos

Fotografia	por	Carlos	Saraiva













Natural	de	Cascais,	 é	um	apaixonado	pela	Arte	nas

suas	 diferentes	 expressões.	 O	 seu	 percurso	 tem

passado	por	projetos	criativos	os	quais	lhe	permitiram

produzir	música	e	vídeo	numa	vertente	autodidata.	

Descobriu	a	sua	paixão	pelos	graves	numa	altura	em

que	se	deixava	de	ouvir	música	através	da	agulha.	Aí,

como	 baixista,	 participou	 em	 várias	 bandas	 de

originais	e	tributos.	

No	Cenjor	encontrou	a	possibilidade	de	compreender

o	mundo	da	fotografia	e	da	imagem,	numa	vertente

mais	estruturante,	iniciando	assim	um	novo	capítulo

da	sua	vida.		

Saiba	mais	em	danielpontelopes@gmail.com

Daniel	Lopes

Fotografia	por	João	Miranda

mailto:danielpontelopes@gmail.com












Desde	 sempre	 apaixonada	por	 fotografia,	 foi	 aos

35	 anos,	 com	 o	 nascimento	 do	 seu	 filho,	 que

percebeu	a	beleza	da	maternidade	e	que	podia	ser

este	 o	 seu	 projeto	 de	 vida.	 Entre	 fraldas	 e

biberões,	 pôs	 mãos	 à	 obra	 e,	 após	 diversas

formações	 em	 fotografia,	 caminha	 no	 sentido	 de

se	 especializar	 em	 retratos	 de	 recém-nascidos.

Adora	 captar	 os	 detalhes	 e	 a	 delicadeza	 destes

pequenos	 seres,	 transmitindo	a	 tranquilidade	e	 a

serenidade	em	momentos	únicos,	fixados	pela	sua

objeciva	atenta.

		

Saiba	mais	em	vcsraposo@gmail.com	

Vanessa	Raposo

Fotografia	por	Ana	Ventura













Natural	de	Lisboa,	nasceu	em	1972,	 e	 começou	a

envolver-se	 com	 a	 fotografia	 por	 volta	 de	 2000,

sendo	que	hoje	não	é	capaz	de	viver	sem	ela.

O	 seu	 registo	 é	 marcado	 pela	 urbanidade,	 o

retrato,	 a	 espontaneidade,	 a	 emoção,	 sendo	 a

reportagem	 o	 seu	 caminho	 favorito.	 Tem

colaborado	e	realizado	trabalhos	diversificados	na

área	cultural,	entre	os	quais	de	artistas	musicais		e

literatura,	em	publicações,	em	papel	ou	online.

		

Saiba	mais	em	fb.com/josemanuelteixeiraphotography

José	Manuel	Teixeira

Fotografia	por	Bruno	Ferreira













Natural	 de	 Moçambique,	 veio	 para	 Lisboa	 em

1974	onde	fez	a	sua	vida	até	1987,	ano	em	que	se

mudou	 para	 Cascais.	 Aficionado	 pela	 fotografia,

aprendeu	 com	 o	 trabalho	 de	 outros	 fotógrafos	 e

expôs	em	sites	de	fotografia.	

Em	 2015,	 começou	 a	 dedicar	 mais	 tempo	 a	 esta

arte,	 participando	 em	 eventos	 temáticos	 e

workshops.	A	 troca	de	 experiências	melhorou	as

suas	 técnicas	 e	 formas	 de	 edição.	 A	 necessidade

de	 aprofundar	 conhecimentos	 trouxe-o	 até	 ao

Cenjor,	 no	 qual	 completou	 este	 curso	 de	 Fluxo

Fotográfico	Digital.

		

Saiba	mais	em	fb.com/vitor.saraiva.fotografia

Vítor	Saraiva

Fotografia	por	José	Manuel	Teixeira













Natural	de	França,	onde	nasceu	em	1966	e	viveu

até	aos	18	anos,	veio	para	Portugal	em	1984,	onde

se	licenciou	em	Farmácia.	Mas	sempre	teve	paixão

pela	fotografia,	uma	bela	forma	de	imortalizar	os

momentos	mais	importantes	da	vida	coletiva.

Em	 2014,	 descobriu	 a	 oferta	 do	 Cenjor,	 no	 qual

tem	 freqüentado	 várias	 acões,	 com	o	 objetivo	 de

aperfeiçoar	a	sua	técnica	fotográfica.	Este	curso	de

Fluxo	Fotográfico	Digital	é	apenas	mais	um	passo

na	sua		aprendizagem.

Saiba	mais	em	instagram.com/fernandaborgesguido

Fernanda	Borges	Guido

Fotografia	por	Rafael	Borges	Oliveira













O	seu	sonho	e	paixão	estiveram	desde	sempre	na

área	 da	 comunicação	 gráfica,	 diagonalmente

envolvendo	 outras	 competências	 e	 valências

técnicas	e	estéticas	que	a	ela	dizem	respeito.

A	 fotografia	 surge	 como	 mais	 uma	 ferramenta

complementar,	necessária	à	sua	área	profissional,

tendo	 escolhido	 o	 Cenjor	 para	 explorar	 e

consolidar	conhecimentos	técnicos	nesta	área.

Saiba	mais	em	nuno.miguel.melo@gmail.com

Nuno	Miguel	Melo

Fotografia	por	Filomena	Paulo













Nasceu	em	Lisboa,	mas	 sempre	viveu	em	Sintra.

Desde	pequena	tomou	contacto	com	a	fotografia	e

tem	participado	em	exposições,	uma	individual	e

quatro	 coletivas,	 sobre	 o	 tema	 que	 ilustra	 o	 seu

trabalho:	as	sombras,	o	desafio	e	o	medo.

O	seu	mundo	gira	à	volta	da	perceção	fotográfica

como	 num	 caleidoscópio,	 no	 qual	 procura

reproduzir	 as	 imagens	 que	 vê	 e	 criar	 as	 que

imagina.	 Chega	 ao	 Cenjor	 para	 aprofundar

conhecimentos	que	a	 	ajudem	a	melhor	construir

histórias.

Saiba	mais	em	instagram.com/inezpc

Inês	Cerejo	/	InezPC













Nasceu	e	vive	em	Lisboa.	Em	2014,	disse	"basta!"	e

começou	a	dar	vida	aos	seus	sonhos.	Atualmente,

é	modista	de	ateliê,	onde	a	 imagem	passou	a	ser

fulcral,	 não	 só	 como	 forma	 de	 divulgação,	 mas

também	como	de	comunicação.

Fotografar	 começou	 por	 ser	 uma	 necessidade,

mas	 rapidamente	 passou	 a	 paixão	 e	 agora	 é	 um

modo	de	viver,	no	qual	o	resultado	é	importante,

mas	 o	 caminho	 é	 tudo.	 Viciada	 em	 aprender

utiliza	 a	 fotografia	 para	 entender	 o	mundo.	 Um

dia,	vai	ser	fotógrafa…

Saiba	mais	em	menap7@hotmail.com

Filomena	Paulo

Fotografia	por	Paulo	Tavares













Lembra-se	de	ter	"modificado"	a	primeira	casa	de

banho,	 em	 casa	 dos	 pais,	 há	 mais	 de	 35	 anos.

Chamou-lhe	 "quarto	 escuro",	 tinha	 13	 anos	 e	 a

paixão	por	este	meio	definiu	o	resto	da	sua	vida.

Da	 fotografia	 fez	 profissão,	 primeiro	 como

fotógrafo	 e	 depois	 como	 jornalista	 e,	 mais

recentemente,	como	consultor.

O	 ensino	 atravessa	 a	 sua	 vida	 profissional	 e	 é

formador	 do	 curso	 de	 Fluxo	 Fotográfico	 Digital,

no	Cenjor,	e	editor	deste	"Notas	Soltas".

Saiba	mais	em	about.me/ricardo_dias

Ricardo	Dias
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