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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	 11,	 não	 são	 um	 ponto	 de

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

Aqui	encontram	imagens	do	Carlos	Ourives,	Cláudia	Pinto,	Rui

Santos,	Vera	Lima,	Isabel	Coelho,	Luna	Moreira,		Luis	Fonseca,

José	 Abrantes,	 Bernardo	 Santiago	 e	 Catarina	 Arraia,	 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





O	nome	Carlos	Miguel	remonta	ao	ano	de	1994,	tendo

origem	 no	 alentejano	 Carlos	 Migueli,	 e	 significa

“homem	do	povo”.	Na	verdade	não	há	mais	bondoso,

mais	sociável,	mais	amigo	e	mais	altruísta	do	que	este

Carlos	 Miguel.	 Aquele	 que	 vive	 apaixonado	 pelas

pessoas,	pelas	suas	histórias,	pelos	seus	rostos.	Aquele

que	dá	a	vida	por	elas.	Que	ilumina	qualquer	espaço,

que	deixa	marca	por	onde	quer	que	passe	e	memórias

em	 cada	 pessoa	 que	 toca.	 No	 seu	 espírito	 de	 uma

eterna	 criança,	 ele	 é	 um	 eterno	 curioso,	 que	 vive	 e

brinca	 intensamente.	Sorte	de	quem	o	tem	por	perto,

sorte	a	nossa.

Saiba	mais	em	about.me/ourives

Carlos	Ourives

Fotografia	por	Bernardo	Santiago













Nascida	 em	 Lisboa,	 a	 fotografia	 sempre	 a

acompanhou,	 desde	 nova	 com	 a	 câmara	 na	 mão

nas	 visitas	 de	 estudo	 e	 nos	 passeios	 que	 fazia.

Mais	 tarde	 percebeu	 que	 era	 algo	 que	 queria

aprofundar,	tendo	já	aquele	fascínio	pela	mesma.

Alguns	 anos	 mais	 tarde	 conseguiu	 ter	 a

oportunidade	de	poder	fazê-lo.

Saiba	mais	em	cpinto_89@hotmail.com

Cláudia	Pinto













Nasceu	em	Lisboa,	formou-se	em	Psicopedagogia.

A	 fotografia	 foi	 desde	 sempre	 uma	 paixão,	 um

refúgio,	 uma	 forma	 de	 expressão	 e	 um

complemento.	A	partir	do	qual	pretende	cunhar	a

sua	 marca,	 transmitir	 mensagens	 e	 saberes	 que

possam	 contribuir	 de	 alguma	 forma	 em	 prol	 da

Humanidade.

Saiba	mais	em	ruiwado@gmail.com

Rui	Santos

Fotografia	por	Carlos	Ourives













Lembra-se	 de	 ouvir	 dizer	 que	 o	 que	 passamos

mais	 tempo	 a	 fazer	 enquanto	 crianças,	 é	 o	 que

fomos	 nascidos	 para	 fazer.	 Foi	 ainda	 em	 menina

que	 recebeu	 a	 sua	 primeira	 câmara	 fotográfica	 e

com	ela,	o	poder	de	 fazer	com	que	as	pessoas	se

vissem	a	si	próprias	da	mesma	maneira	que	ela	as

via.	 E	 isso,	 mudou	 o	 seu	 mundo.	 Desde	 então

percebeu	 que	 o	 seu	 futuro	 passava,

impreterivelmente,	 pela	 fotografia.	 Hoje,	 o	 seu

compromisso	é	criar	o	mais	deslumbrante	retrato

com	a	luz	que	brilha	da	sua	janela!

Saiba	mais	em	www.veralima.pt

Vera	Lima













Nasceu	 em	 Lisboa	 há	 tempo	 suficiente	 para	 ter

constatado	 que	 a	 lista	 de	 coisas	 por	 que	 se

interessa	 não	 cessa	 de	 aumentar.	 Andou	 pelas

línguas	 e	 literaturas,	 depois	 pela	 comunicação,	 e

assim	 tropeçou	 na	 fotografia.	 Começou	 a

aprender	 há	 cinco	 minutos,	 muito	 intensos	 e

prazerosos.	Pensa	continuar	por	aqui.	

Saiba	mais	em	isabel.coelho3@gmail.com

Isabel	Coelho

Fotografia	por	Cláudia	Pinto













É	brasileira	e	vive	em	Lisboa	desde	dezembro	de

1999.	 Sempre	 foi	 cantora,	 mas	 é	 apaixonada	 por

fotografia	desde	pequena.	A	sua	maior	inspiração

foi	 o	 seu	 pai.	 Quando	 veio	 para	 Lisboa,	 essa

vontade	 de	 imprimir	 em	 fotos	 os	 sentimentos	 e

tudo	o	que	a	encantava	cresceu.	Aqui	teve	acesso

aos	 meios	 para	 assim	 poder	 aprimorar	 e

desenvolver	esse	sonho.

Saiba	mais	em	lua.loirinha@gmail.com

Luna	Moreira













Nasceu	 e	 cresceu	 em	 Lisboa,	 tendo-se	 licenciado

em	 Antropologia	 pela	 UNL-FCSH.	 Interessou-se

desde	 cedo	 pela	 expressão	 artística,	 tendo

desenvolvido	 por	 vários	 anos	 a	 atividade	 de

músico	 amador	 a	 tempo	 parcial,	 a	 par	 de	 uma

carreira	profissional	em	áreas	de	serviço	ao	cliente

e	gestão	de	operações.

Os	 cursos	 de	 formação	 do	 Cenjor	 vieram

consolidar	 uma	 paixão	 antiga	 pela	 fotografia,

sendo	o	ponto	de	partida	para	novos	caminhos	a

percorrer.

Saiba	mais	em	www.eyeem.com/u/lfonseca

Luis	Fonseca













Desde	cedo,	começou	a	sentir	a	fotografia	como	uma

linguagem	 muito	 própria,	 na	 qual	 se	 abrem	 muitas

possibilidades	 de	 comunicação.	 Parte	 do	 seu	 quarto,

ainda	 hoje	 permanece	 com	 o	 laboratório	 à	 espera	 da

sua	 poesia.	 Fascina-o,	 a	 liberdade	 de	 poder	 captar

momentos	documentais,	espontâneos,	ou	mesmo	mais

intimistas,	 onde	 o	 tempo	 e	 espaço	 são	 registados	 no

livre-arbítrio	da	sua	construção	criativa	de	observador,

num	desafio	constante	do	engenho	mental.	Transporta

dentro	 de	 si,	 a	 vontade,	 sempre	 ausente	 de	 se	 sentir

mais	 próximo.	 O	 Cenjor,	 tornou	 novamente	 possível

esse	seu	reencontro	com	este	caminho.

Saiba	mais	em	abrantes.jose@gmail.com

José	Abrantes













Escuteiro	 há	 19	 anos	 em	 Agualva-Cacém,	 o	 seu

amor	 pela	 natureza	 transferiu-se	 para	 as	 suas

fotografias,	 criando	 um	 gosto	 especial	 por

fotografia	 de	 paisagem,	 gosto	 esse	 que	 o

mergulhou	 no	 mundo	 da	 fotografia.	 Neste

conjunto	 de	 fotografias	 explora	 uma	 paixão

fotográfica,	as	longas	exposições	e	light-trails.

“Fotografia,	na	sua	essência,	é	escrita	de	luz”

Saiba	mais	em	about.me/bernardosantiago

Bernardo	Santiago













Desde	 sempre	 que	 gosta	 de	 explorar	 novas

possibilidades	 de	 expressão	 e	 de	 ver	 o	 mundo.

Escolheu	 para	 formação	 académica	 Ciências	 da

Comunicação	 —	 Audiovisual	 e	 Multimédia,

elegendo	 como	 meio	 preferencial	 o	 vídeo,

especializando-se	em	edição	e	montagem.

O	 gosto	 pela	 fotografia	 vem	 de	 cedo,	 e	 encontra

agora	 no	 Cenjor	 a	 oportunidade	 de	 adquirir

competências	que	a	ajudem	a	comunicar	o	melhor

possível	 através	 de	 uma	 imagem	 o	 que	 imagina,

vê	e	sente.

Saber	mais	em	anacacrista@gmail.com

Catarina	Arraia

Fotografia	por	António	Pedro	Santos













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











Agradecimentos

À	Direção	do	Cenjor	–	Centro	Protocolar	de	Formação	Profissional	para

Jornalistas	e	aos	restantes	colaboradores,	pedagógicos	e	administrativos,

que	contribuem	entusiasticamente	para	que	este	seja,	verdadeiramente,

um	centro	de	formação	de	excelência.

Direitos	de	Autor

Os	direitos,	morais	e	patrimoniais,	de	 todas	as	 imagens	 incluídas	neste

livro	 são	 dos	 respetivos	 autores,	 alunos	 do	 Cenjor,	 e	 não	 podem	 ser

usadas	 sem	 a	 expressa	 autorização	 dos	 mesmos,	 por	 escrito.

Salvaguarda-se	 para	 este	 efeito	 a	 utilização	 por	 parte	 do	 Cenjor,

associada	 à	 divulgação	 da	 sua	 atividade	 formativa	 e	 pedagógica,

nomeadamente	do	seu	Curso	de	Fluxo	Fotográfico	Digital.
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