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NS13
Notas	Soltas	13	-	Fluxo	Fotográfico	Digital	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	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	 13,	 não	 são	 um	 ponto	 de

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

Aqui	 encontram	 imagens	 da	 Rosimeire	 Ferreira,	 do	 Cristiano

Carvalho,	da	Ana	Catarino,	do	João	Churro,		do	João	de	Deus,	da

Joana	Correia	de	Deus,	do	Nelson	Soares,	da	Ana	Paula	Barata,

da	Alexandra	Gaspar,	da	Laura	Jesus,	da	Raquel	Domingues,	da

Ana	 Plantier,	 da	 Marlene	 Horta	 e	 da	 Sara	 Fonseca,	 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
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Nasceu	em	São	Paulo,	Brasil.	Veio	para	Lisboa	há	40	anos.

Sempre	 amou	 a	 fotografia,	 que	 é	 para	 ela	 um	 meio	 de

comunicação,	transmissão	de	ideias	e	discussão.

No	Cenjor	aprendeu	a	ver	a	fotografia	e	o	mundo	de	outra

forma.

Saiba	mais	em	rosimeire.ferreira.photography@gmail.com

Rosimeire	Ferreira

Fotografia	por	Nelson	Soares
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Brasileiro,	radicado	em	Lisboa	há	cinco	anos,	tem

encontrado	na	fotografia	um	meio	de	partilhar	as

suas	ideias	e	emoções.

Tem	 como	 principais	 interesses	 a	 captura	 de

imagens	 minimalistas	 e	 de	 arquitetura.	 Sem

descartar	 a	 hipótese	 de	 que	 outras	 vertentes	 da

fotografia	 venham,	 em	 breve,	 a	 tornarem-se	 em

uma	nova	área	de	interesse.

Saiba	mais	em	instagram.com/_crisvoador_

Cristiano	Carvalho

Fotografia	por	Nelson	Soares
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Foi	 a	 curiosidade	e	 a	 ânsia	por	 saber	mais	que	a

trouxe	 ao	 Cenjor,	 porque	 até	 então	 não	 saía	 do

automático.

A	paixão	pela	 fotografia	veio	 tardia,	despoletada

por	 um	 sentimento	 estranho	 e	 ambíguo,

desassossegado,	e	decidiu	fazer	esta	viagem	pelo

mistério	imprevisível	que	é	fotografar.

Quem	 diria	 que	 a	 inquietação	 não	 pode	 ser	 um

gatilho,	 uma	 forma	 de	 trocar	 a	 escuridão	 pela

magia	da	luz.

Saiba	mais	em	instagram.com/allocate.ana

Ana	Catarino

Fotografia	por	Nelson	Soares
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Lisboa,	8	de	fevereiro	de	2019.	Está	por	de	trás	do

computador	 na	 sua	 secretária,	 algures	 entre	 os

trinta	e	os	quarenta	anos.	E	como	o	tempo	passa!

Parece	 que	 ontem	 começava	 a	 dar	 os	 primeiros

passos	 no	 mundo	 da	 fotografia	 digital	 e,	 de

repente,	com	a	ironia	do	destino	tudo	muda.

O	 humor	 tem	 as	 fronteiras	 da	 inteligência

humana.	 Quando	 fala	 do	 homem,	 normalmente

salta	 do	 riso	 para	 o	 patético.	 O	 riso	 é	 a	 câmara

fotográfica,	onde	o	retratado	é	o	outro,	nós.

“O	Humor	com	amor	se	paga!”	—	Badaró

Saiba	mais	em	joaochurro.wixsite.com/fotos

João	Churro

Fotografia	por	Rita	Carmo
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Introspetivo,	 reservado	 e	 distraído	 por	 natureza

decidiu	 aprofundar	 o	 seu	 gosto	 pela	 fotografia,

após	 ter	 conhecido	 a	 sua	 esposa,	 que	 nutre

também	a	mesma	paixão.

No	 Cenjor,	 onde	 encontrou	 um	 ambiente

acolhedor	 e	 formadores	 de	 excelência,	 decidiu

aperfeiçoar-se	 e	 obter	 mais	 conhecimento,	 que

espera	 aplicar	 profissionalmente	 no	 futuro,	 de

modo	 a	 poder	 continuar	 a	 redescobrir-se	 num

mundo	 cada	 vez	 mais	 confuso	 e	 em	 constante

mutação.

Saiba	mais	em	instagram.com/joaoalexandredeus

João	de	Deus

Fotografia	por	Joana	Correia	de	Deus
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Menina	 de	 sorriso	 pronto	 a	 ser	 capturado	 por	 uma

câmara,	é	ela	própria	que	a	segura	em	punho.	Pisca-

nos	o	olho	atrás	dela,	num	jogo	terno	de	quem	se	sente

confortavelmente	 feliz	 com	 o	 que	 faz.	 Capta

momentos,	pormenores	e	“pormaiores”,	focando	o	seu

interesse	no	outro,	o	seu	próximo,	igual	a	si	mesma.

Vive	 em	Oeiras,	 casada	 com	 o	 seu	 João,	 com	 quem

partilha,	 até,	 o	 gosto	 pela	 fotogenia.	 Nascida	 em

Almada	 em	 1985,	 guarda	 as	melhores	memórias	 no

seu	 alinhamento	de	vida.	 Joana	promete	 continuar	 a

mirar,	focar	e	disparar	na	direção	do	seu	olhar.

Saiba	mais	em	instagram.com/joanacorreiadeus

Joana	Correia	de	Deus



	34	



	35	



	36	



	37	



	38	



	39	

Natural	de	Torres	Vedras,	a	paixão	pela	fotografia

surge	 aos	 12	 anos,	 com	 a	 primeira	 câmara

fotográfica	analógica.

Em	2014	deixa	o	seu	trabalho	rotineiro	de	8	horas

diárias.	Segue	o	seu	coração	e	inicia	uma	escalada

de	emoções	ao	ver	o	seu	trabalho	reconhecido,	ao

eternizar	os	momentos	e	histórias	de	amor.

Saiba	mais	em	fb.com/nelsonsoaresfotografia

Nelson	Soares

Fotografia	por	Laura	Jesus
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Lisboeta	de	quarta	geração.

60	anos	de	estórias	e	alguma	história.

40	anos	de	telecomunicações	e	outras	solicitações.

Sempre	com	o	pé	na	dança,	o	livro	na	mão	e	o

olho	na	câmara.

Entre	o	quer	ir	mas	está	bem	ali.

Desinquieta.

Curiosa.

À	procura.

A	aprender.

Saiba	mais	em	instagram.com/portrait_in_bw

Ana	Paula	Barata

Fotografia	por	Paula	Bilé
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Alexandra	Gaspar	(1998,	Leiria,	Portugal).

Formada	 em	 fotografia	 através	 do	 Cenjor	 (Centro

Protocolar	De	Formação	Profissional	De	Jornalistas),	já

frequentou	os	cursos	de	Fotojornalismo	e	Direitos	de

Autor,	 Fotografia	 para	 Jornalistas,	 Visualização	 e

Gestão	de	Cor,	Escrita	Biográfica,	entre	outros.

Realizou	um	estágio	no	jornal	Diário	de	Leiria,	em	2016

e	 atualmente	 produz	 reportagens	 fotográficas	 e

fotografia	 de	 desporto	 na	 área	 do	 futebol	 e	 surf,	 em

regime	freelancer.

Já	teve	publicações	no	Diário	de	Leiria	e	um	destaque

no	Jornal	de	Leiria.

Saiba	mais	em	fb.com/alexrgaspar

Alexandra	Gaspar
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Nascida	em	1999,	na	capital	portuguesa.	Recebeu

a	sua	primeira	câmara	fotográfica	com	10	anos	de

idade,	e	a	partir	desse	momento	nunca	deixou	de

considerar	 a	 fotografia	 como	 um	 dos	 seus

passatempos	preferidos.

Em	 2018	 entrou	 no	 Cenjor,	 onde	 tem	 vindo	 a

obter	 conhecimentos	 relativamente	 à	 arte	 da

fotografia	bem	como	a	edição	da	mesma.

Saiba	mais	em	ig.com/lauraj_photography

Laura	Jesus

Fotografia	por	Nelson	Soares
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Nasceu	 em	 Lisboa	 e	 estudou	 artes,

nomeadamente	pintura	e	escultura.

Desde	 muito	 nova	 que	 nutre	 uma	 paixão	 pela

fotografia,	e	o	seu	interesse	e	conhecimento	foram

aumentando	 até	 hoje.	 Começou	 a	 aprender	 de

forma	 autodidata,	 até	 que	 apostou	 em	 formação

estruturada.

A	 consequência	 chegou	 sob	 a	 forma	 de	 um

projeto	 próprio,	 no	 qual	 se	 dedica	 a	 fotografar

pessoas,	em	especial	crianças,	grávidas	e	famílias.	

Saiba	mais	em	instagram.com/photography_by_keu

Raquel	Domingues
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Curiosa.	De	 gargalhada	 contagiante.	A	Natureza	 é	 a

sua	casa.	Caminhou	de	Engenheira	Civil	a	Terapeuta

Holística	e	Professora	de	Yoga.	A	fotografia	intensifica-

se	 na	 sua	 vida	 em	 2009,	 fase	 de	 questionamento	 e

mudança.	Em	2018	ingressa	no	Cenjor,	para	reforçar	o

seu	conhecimento.

Fotografar	 é	 criar,	 estar	 presente,	 atenta,	 alinhada,

expressão	 do	 que	 sente	 e	 vê.	 Gosta	 de	 captar

momentos,	 mas	 descobriu	 nos	 reflexos	 um	 especial

prazer:	vidros,	espelhos,	água,	pessoas	(reflexo	da	sua

Alma).	 Imagem	 dentro	 de	 imagem,	 há	 história	 para

além	do	que	se	vê	diretamente.

Saiba	mais	em	instagram.com/miss.ana.plantier

Ana	Plantier
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Natural	de	Lisboa,	achou	que	as	suas	asas	para	o

mundo	viriam	do	trabalho	em	Turismo,	mas	cedo

se	apercebeu	que	nada	se	comparava	com	a	magia

de	 poder	 contar	 histórias	 através	 da	 sua	 lente.

Move-a	 a	 paixão,	 pela	 vida,	 pela	 beleza	 e	 pelo

sentir.	 Abraça	 agora	 o	 desafio	 de	 fazer	 da

fotografia	vida,	apaixonada	como	sempre.

Saiba	mais	em	fb.com/MarlenePassion

Marlene	Horta

Fotografia	por	Cristiano	Carvalho
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Formada	em	Historia	da	Arte	e	com	uma	paixão,

ainda	em	maturação,	em	fotografia.	Foi	no	Cenjor

que	 essa	 mesma	 paixão	 se	 materializou

efetivamente.

Pormenores,	 detalhes,	 paisagens	 —	 tudo	 que

emane	 beleza,	 fascina.	 Não	 a	 beleza	 óbvia,	 mas

sim	 aquela	 que	 num	 dado	 momento	 capta

sentimentos	e	sensações	inigualáveis.	

Saiba	mais	em	instagram.com/themis_s_

Sara	Fonseca

Fotografia	por	Rita	Carmo
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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	 Fluxo	 Fotográfico	 Digital,

no	Cenjor,	e	editor	deste	"Notas	Soltas".

Saiba	mais	em	about.me/ricardo_dias

Ricardo	Dias
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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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