
NS12
Notas	Soltas	12	-	Workflow	Fotográfico	em	Imagens

Carla	Freire	|	José	F.	Santos	|		André	Alves	|	Miguel	Assumpção	|	Rita	Charraz	|	Susana	Delgado	|	Ana	Filipa	Flores

	Roberto	Alves	|	Bruno	Saraiva	|	Mariana	Araujo	|	Cristina	Moreno	|	Carolina	Quirino	|	SamiR	|	Cátia	Melo	Simões	|	Mia	Montoito





	1	

NS12
Notas	Soltas	12	-	Workflow	Fotográfico	em	Imagens

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.	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	 12,	 não	 são	 um	 ponto	 de

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

Aqui	encontram	imagens	da	Carla	Freire,	do	José	F.	Santos,	do

André	Alves,	do	Miguel	Assumpção,	da	Rita	Charraz,	da	Susana

Delgado,	 da	 Ana	 Filipa	 Flores,	 do	 Roberto	 Alves,	 do	 Bruno

Saraiva,	 da	Mariana	Araujo,	 da	 Cristina	Moreno,	 da	 Carolina

Quirino,	do	SamiR,	da	Cátia	Melo	Simões	e	da	Mia	Montoito,	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	Workflow	Fotográfico
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Desde	pequena	que	sente	uma	ligação	forte	com	a

natureza	 e	 uma	 atenção	 especial	 aos	detalhes	da

sua	expressão.

Aprendeu	 fotografia	 de	 forma	 autodidata	 e

confessa	 ter	um	singular	encanto	por	miniaturas,

às	quais	vai	buscar	inspiração.

A	 fotografia	 permite-lhe	 comunicar	 por	 imagens

aquilo	que	nunca	poderá	transmitir	por	palavras.

Saiba	mais	em	about.me/carla.freire

Carla	Freire
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Nascido	em	74,	em	Angola,	vive	em	Portugal.

Curioso	por	 natureza,	 tem	 a	paixão	das	 viagens,

pessoas	e	as	suas	histórias.

Fascinado	pela	arte,	em	geral,	e	pelas	artes	visuais

em	 particular.	 O	 gosto	 pela	 fotografia	 surge	 de

forma	 precoce	 e	 natural.	 Tem	 uma	 visão	 da

fotografia	 sem	 tabus,	 espartilhos	 e	 com	 total

liberdade.	 Fotografa	 respeitando	 e	 quebrando	 as

regras,	mas	tentando	respeitar	o	outro.

Busca	 incessantemente	 por	 uma	 identidade

visual,	 tentando	 encontrar	 luz	 em	 tudo	 que

observa.

Saiba	mais	em	jfsantosss@gmail.com	

José	F.	Santos
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Vive	 muito	 as	 questões	 sociais	 e	 as	 mudanças

geopolíticas	 e	 usa	 a	 fotografia	 como	 forma	 de	 o

documentar.	Desde	2016	que	trabalha	como	fotógrafo.	

Tudo	 começou	 em	 Roma	 quando	 fotografou	 o

Terramoto	 nos	 Montes	 Apeninos.	 No	 mesmo	 ano,

partiu	 para	 o	 Senegal	 no	 qual	 fez	 uma	 reportagem

sobre	 as	 peregrinações	muçulmanas.	 Em	 2017	 partiu

para	o	Irão,	com	a	intenção	de	documentar	a	República

Islâmica,	e	registou	as	grandes	alterações	sociopolíticas

em	 Kiev.	 Trabalha	 essencialmente	 a	 reportagem

fotográfica	colaborando	com	agências	noticiosas,	como

a	Wostok	Press,	Hans	Lucas	e	Anadolu.

saiba	mais	em	www.andrealvesphoto.com

André	Alves
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Nasceu	num	domingo	de	maio	de	1971.

Neto	 de	 fotógrafo,	 ganhou	 a	 curiosidade	 e	 o

“bichinho”	desde	cedo.	Nunca	como	profissional,

sempre	como	curioso/amador.

Gosta	de	apontar	a	objetiva	para	o	quotidiano.	De

macros	 a	 pessoas,	 de	 paisagens	 a	 arquitetura.

Recentemente	 a	 “experimentar”	 a	 fotografia

subaquática.

A	 fotografia	 é	 a	 poesia	 da	 imobilidade	 —	 é

através	 da	 fotografia	 que	 os	 instantes	 se	 deixam

ver	tal	como	são.

Saiba	mais	em	about.me/miguelassumpcao

Miguel	Assumpção

Fotografia	por	Cristina	Moreno



	22	



	23	



	24	



	25	



	26	



	27	

O	 interesse	 pela	 fotografia	 começou	 com	 o

fascínio	que	tinha	pela	câmara	do	pai	quando	ele

fotografava	 os	 momentos	 familiares,	 mas	 a	 sua

curiosidade	 inata	 por	 máquinas	 levou-a	 à

engenharia	 mecânica.	 Comprou	 a	 primeira

câmara	reflexa	quando	trabalhava	em	Hong	Kong

e	 para	 onde	 quer	 que	 fosse	 esta	 ia	 consigo;	 isso

permitiu-lhe	 fotografar	 numa	 perspetiva

experimentalista.	 Mais	 tarde,	 fez	 formação	 em

fotografia,	 no	 Cenjor,	 onde	 frequentou	 vários

cursos.	 O	 conhecimento	 adquirido	 permitiu-lhe

enveredar	por	uma	nova	profissão	na	sua	vida.

Saiba	mais	em	about.me/rita.charraz

Rita	Charraz
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Cresceu	na	 linha	de	Cascais,	 com	vista	para	o	mar	e

horizontes	 largos.	 Em	 2001	 entrou	 na	 FCSH,	 na

licenciatura	em	História	da	Arte,	que	viria	a	abandonar

para	 se	 formar	 em	 Ciências	 da	 Comunicação,	 tendo

mais	tarde	concluído	também	uma	pós-graduação	no

ISCTE,	em	Património	e	Projetos	Culturais.	

Trabalhou	durante	vários	anos	na	área	do	marketing	e

comunicação,	 sendo	 atualmente	 copywriter	 numa

agência	de	comunicação.

Com	vocação	 para	 as	 artes,	 frequentou	 os	 cursos	 de

Iniciação	à	Fotografia	e	Edição	Fotográfica,	ambos	no

Cenjor.

Saiba	mais	em	about.me/susana.delgado

Susana	Delgado
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Cresceu	com	muito	mimo	de	um	avô	que,	entre	muitos

ofícios,	foi	fotógrafo	amador	do	Jornal	do	Fundão.	Dele

guarda	as	fotografias	da	sua	mãe	quando	criança,	um

rolo	de	negativos	que	a	segue	para	 todo	o	 lado,	e	as

imensas	 histórias	 de	 sessões	 fotográficas	 familiares

nunca	bem	sucedidas,	 responsabilidade	dos	modelos

—	a	sua	mãe	e	tios.	Gosta	de	acreditar	que	herdou	dele

uma	grande	curiosidade	sobre	o	mundo	e	a	vontade

de	se	deter	nele,	fixando	o	seu	olhar,	registando-o:	ora

com	texto,	ora	com	imagem.	A	fotografia	é	um	campo

fértil	 para	 pensar	 o	 mundo	 e	 uma	 ferramenta	 que

atualmente	usa	enquanto	facilitadora.		

Saiba	mais	em	about.me/anafilipaflores

Ana	Filipa	Flores

Fotografia	por	Letizia	Lucignano
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Natural	de	Castelo	Branco,	iniciou	os	estudos	em

engenharia	 Mecânica,	 trabalhando	 na	 área	 da

manutenção	industrial.

O	gosto	pela	área	de	multimédia	leva	a	frequentar

cursos	de	fotografia	e	vídeo,	no	Cenjor.

Neste	 momento	 dedica-se	 à	 área	 de	 fotografia

360º	e	visitas	virtuais.

Saiba	mais	em	www.pharos.pt

Roberto	Alves

Fotografia	por	Rita	Soares
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A	 paixão	 por	 fotografar	 é	 descoberta	 ainda	 na

infância,	 quando	 lhe	 é	 oferecida	 a	 primeira

câmara	e,	com	o	pai,	em	casa,	aprende	a	revelar	as

primeiras	 fotografias.	 A	 paixão	 foi	 aumentando

na	assistência	às	aulas	que	o	pai	dava,	onde	eram

criados	filmes	de	animação,	com	fortes	influências

de	 Norman	 McLaren,	 que	 o	 faziam	 sonhar	 e

deliciar-se.	 Ao	 longo	 de	 vários	 anos	 a	 fotografia

continuou	a	estar	presente	na	sua	vida,	mas	sem

grande	objetividade,	 até	que	em	2014	 começou	a

frequentar	 várias	 formações	 no	 Cenjor.	 Hoje	 a

fotografia	é	a	sua	profissão.

Saiba	mais	em	about.me/brunosaraiva

Bruno	Saraiva

Fotografia	por	Rita	Charraz
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Mar	 é,	 não	 só,	 a	 primeira	 parte	 do	 seu	 nome,	 como

também	parte	daquilo	que	a	define.	

É	 jornalista	 desde	 2014	 e,	 depois	 de	 alguns	 anos	 a

trabalhar	 em	 redações,	 decidiu	 tornar-se	 freelancer	 e

viajar	mais.	Foi	nessas	viagens	que	começou	a	explorar

mais	a	paixão	que	sempre	teve	pela	fotografia.

Gosta	de	 contar	histórias	 e	mostrar	ângulos	de	visão

que,	 de	 algum	 modo,	 impactem.	 A	 veia	 jornalística

puxa-a	mais	 para	 a	 fotografia	 de	 reportagem,	mas	 a

ligação	 ao	 mar,	 ao	 desporto	 e	 à	 natureza,	 para

fotografias	que	exprimam	ações	e	emoções.

Saiba	mais	em	www.marianacruzamares.wordpress.com

Mariana	Araujo

Fotografia	por	Mia	Montoito
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A	 fotografia	 faz	 parte	 da	 sua	 vida	 desde	 os	 sete

anos,	 quando	 recebeu	 a	 sua	 primeira	 câmara

fotográfica.	 Formou-se	 em	 ciências	 da	 educação,

mas	a	sua	paixão	por	pessoas	e	detalhes	 fez	com

que	 documentasse	 muito	 do	 seu	 quotidiano

através	de	imagens.	Tomou	a	decisão	de	fazer	da

fotografia	 o	 seu	 plano	 de	 vida.	 Trabalha

atualmente	como	freelancer	nesta	área.

Saiba	mais	em	www.cristinamorenophotography.com

Cristina	Moreno
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Pintora/artista	 plástica	 e	 designer	 gráfica	 de

profissão,	 a	 câmara	 fotográfica	 sempre	 foi	 um

elemento	 privilegiado	 no	 seu	 percurso.	 Em	 2018

decidiu	 aprofundar	 a	 técnica	 fotográfica	 no

Cenjor,	e	também	a	percecionar	o	mundo	por	um

novo	 prisma.	 Fascinada	 pela	 magia	 da	 “camera

obscura”,	 o	 que	 verdadeiramente	 a	 inspira	 é	 o

mistério,	a	 ilusão	e	a	polissemia	que	resultam	da

relação	 Homem/espaço	 que	 com	 ela	 consegue

corporizar.

Saiba	mais	em	carolinaquirino.com

Carolina	Quirino

Fotografia	por	Rita	Carmo
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Sempre	quis	contar	histórias,	mostrar	outras	culturas,

diferentes	 formas	 de	 estar	 e	 costumes.	 Esta	 vontade

advém	da	sua	experiência	de	vida:	ao	longo	dos	anos

teve	 de	 viver	 e	 saber	 lidar	 com	 diferentes	 partes	 do

mundo.	É	natural	de	Moçambique,	viveu	na	África	do

Sul	e	vive	atualmente	em	Portugal.

Formado	em	Design	Audiovisual	e	Multimédia,	fez	o

seu	 percurso	 Avançado	 de	 Fotografia	 na	 Ar.co.	 Foi

profissional	 em	 estúdio	 como	 fotógrafo	 e	 videógrafo

gastronómico,	mas	 é	 pelo	 seu	 interesse	 na	 fotografia

documental	 que	 o	 fez	 mostrar	 estas	 imagens,

registadas	em	Maputo,	Moçambique.

Saiba	mais	em	about.me/samirtrincaocassim

SamiR
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As	 suas	 sinapses	 são	 especiais,	 ocasionalmente

sofrem	 descargas	 elétricas	 abruptas.	 Atribui-lhes

a	responsabilidade	pela	sua	escassa	memória.	Por

isso	 fotografar,	 ainda	 que	 de	 forma	 amadora,

passou	a	 significar	o	 eternizar	de	momentos	que

de	outra	forma	esqueceria.

Natural	de	Lisboa,	é	 licenciada	em	Jornalismo.	A

sua	 paixão	 é	 escrever,	 mas	 vê	 na	 fotografia	 a

forma	mais	genuína	de	expressar	o	que	por	vezes

as	 palavras	 não	 conseguem	 dizer.	 Encontrou	 no

Cenjor	 a	 oportunidade	 de	 estimular	 estes	 dois

amores.

Saiba	mais	em	about.me/catiasimoes	

Cátia	Melo	Simões

Fotografia	por	Mia	Montoito
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As	 artes	 visuais	 sempre	 foram	 um	 elemento

fundamental	da	sua	vida.	Começou	por	desenhar,

até	 que	 descobriu	 a	 fotografia	 como	 sendo	 um

meio	 mais	 imersivo	 de	 representar	 o	 que	 a

rodeava.	 De	 todos	 os	 motivos,	 sempre	 preferiu

observar	o	animal	que	considera	o	mais	fascinante

de	todos	—	o	Homem.	

Concilia	 os	 projetos	 fotográficos	 com	 o	 seu

trabalho	 como	professora	 no	 ensino	 profissional,

na	área	da	fotografia	analógica.

Saiba	mais	em	about.me/miamontoito

Mia	Montoito
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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	Workflow	 Fotográfico,	 no

Cenjor,	e	editor	deste	"Notas	Soltas".

Saiba	mais	em	about.me/ricardo_dias

Ricardo	Dias
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nomeadamente	do	seu	Curso	de	Fluxo	Fotográfico	Digital.
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