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Notas	Soltas	2.0.1
Fotografia	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

Fotografia	 Digital,	 do	 Cenjor	 -	 Centro	 Protocolar

de	 Formação	 Profissional	 de	 Jornalistas.	 Há,

assim,	 um	princípio,	 um	meio	e	um	 fim...	 a	 este

processo	 integrado	chamamos	"fluxo	de	trabalho

orientado	para	fotografia".

Este	processo	compreende	três	fases	distintas:	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,	 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.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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E,	 mesmo	 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	 uma

imagem	sua.

Estas	"Notas	Soltas",	na	sua	versão	2.0,	não	são

um	ponto	de	chegada,	antes	um	ponto	de	partida

para	 todos	 eles.	 Aqui	 encontram	 imagens	 da

Lucie,	da	Teresa,	do	André,	da	Ema,	do	Pedro,	do

Nuno,	da	Mami,	do	Jorge,	do	Abel,	do	Carlos	e	da

Andreia,	a	quem	agradeço	a	 infindável	paciência

em	aturar-me	ao	longo	de	mais	de	um	mês.

Se	desejar	obter	mais	 informações	acerca	deste

ou	de	outros	cursos	incluídos	na	oferta	formativa

do	 Cenjor	 basta	 visitar	 a	 nossa	 página	 web	 em

www.cenjor.pt.

Ricardo	Dias

Formador	do	Curso	de	Fotografia	Digital
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Lucie	Cabrita

Nascida	em	Lyon,	em	1984,	foi	criada	no	Alentejo	onde	lhe	surgiu

a	paixão	pela	 fotografia.	Aos	19	anos	muda-se	para	Lisboa	para

estudar	fotografia,	na	Ar.co,	onde	teve	o	primeiro	contacto	com	o

processo	fotográfico.

Até	à	data	tem-se	dedicado	à	fotografia	de	uma	forma	autodidata,

sendo	o	género	documental	a	sua	predileção.	Em	2015,	surge	a

oportunidade	de	complementar	os	seus	conhecimentos	no	Cenjor,

na	esperanç �a	de	poder	aplicá-los	de	uma	forma	profissional.

Saiba	mais	em	http://luciecabritaphotos.wix.com/luciecabrita
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Teresa	Pinho

É	natural	de	Lisboa	e	desde	cedo	que	a	paixão	pela	fotografia	lhe

trocou	as	voltas	à	vida.

Começou	como	autodidata	e	o	interesse	aumentou	com	o	desafio

de	fotografar	com	uma	máquina	fotográfica	analógica,	a	Zenit	122.

O	filme	a	preto	e	branco	começou	a	moldar	a	sua	forma	de	olhar	e

continua	 a	 preferir	 esta	 abordagem,	 mesmo	 com	 a	 nova

tecnologia	digital.

A	fotografia	continua	a	fazer	parte	da	sua	vida.

Saiba	mais	em	http://olhares.sapo.pt/Tercy/
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André	Henriques

Tem	29	anos	de	existência.

Apaixonado	pelo	 preto	 e	 branco,	 pela	 beleza	 da	 natureza	 e	 das

pessoas	nos	momentos	mais	íntimos.	No	mundo	da	fotografia	há

dois	 anos,	 sempre	 à	 procura	 da	 imagem	 perfeita.	 A	 procura

continua	e	irá	continuar,	sem	parar.

Gosta	 de	 viajar	 e	 conhecer	 culturas	 diferentes.	 É	 fluente	 em

Português	 e	 Inglês	 e	 terminou	 o	 Curso	 de	 Fotografia	 Digital	 no

Cenjor.

Saiba	mais	em	henriques_95_@hotmail.com
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Ema	Fontes

Apaixonada	 pelo	 contacto	 com	 a	 natureza,	 na	 sua	 ampla

conceção.	 A	 fotografia	 surge	 como	 um	 novo	 meio	 de	 a	 olhar,

sentir	e	vivenciar.

Os	 cursos	 de	 Bases	 Fotográficas	 e	 de	 Fotografia	 Digital,	 no

Cenjor,	 possibilitam	 a	 sua	 concretização.	 Criar,	 recriar	 e

transformar-se,	 num	movimento	 constante	 com	 o	 desconhecido,

com	 o	 novo,	 dão	 o	 sentido	 aos	 seus	 caminhos	 e	 aos	 seus

caminhares	desconfortavelmente	confortáveis.

Saiba	mais	em	ema.fontes@gmail.com
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Pedro	Sousa	Filipe

Nasceu	em	Lourenço	Marques,	Moçambique,	em	1965.	Veio	para

Portugal	com	três	anos	e	já	viveu	em	diversos	lugares.

Por	 altura	 do	 seu	 17º	 aniversário,	 ofereceram-lhe	 uma	 câmara

analógica	 Minolta	 e	 começou	 a	 tomar	 o	 gosto	 pela	 fotografia.

Desporto	motorizado	era	a	área	preferida	de	partida.	 Formou-se

em	indústria	gráfica,	área	em	que	trabalha	até	ao	momento,	a	par

com	o	fotojornalismo,	no	Jornal	Dínamo,	desde	2006.

Vive,	atualmente,	em	Lisboa.

Saiba	mais	em	https://about.me/pedro.filipe
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Nuno	Paiva

Começou	a	 fotografar	aos	13	anos,	quando	 lhe	ofereceram	uma

câmara	automática.	Passou	então	a	documentar	eventos	da	sua

vida	e	a	fotografia	cresceu	como	passatempo.

Frequentou	 o	 curso	 de	 Fotografia	 Digital,	 no	 Cenjor,	 no	 qual

aprendeu,	 explorou	 e	 desenvolveu	 saberes	 e	 competências	 que

satisfazem	 a	 vontade	 de	 expressar	 a	 sua	 criatividade	 e	 visão

pessoal	do	mundo.

Continua	a	fotografar	sempre	que	a	oportunidade	surge.

Saiba	mais	em	paivanuno@hotmail.com
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Mami	Pereira

Fotógrafa-a-dias,	cronista	crónica,	viajante	constante.	

Gosta	de	quase	tudo	o	que	possa	fazer	sentada,	do	camera	raw	à

épica	feijoada.	

Apesar	 da	 queda	 para	 a	 rima	 pouco	 elegante	 dizem	 que	 o	 que

cria	é,	invariavelmente,	interessante.

Esta	 série	 é	 parte	 do	 seu	 Inventário	 Inventado,	 imagens	 de	 um

mundo	ignorado,	meio	paginado,	meio	encadernado.

A	fotografia	é	apenas	mais	uma	das	suas	formas	de	expressão.

	

Para	saber	mais	é	só	pegar	no	nome	e	"googlar".
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Jorge	Carmona

Nasceu	em	Lisboa	em	1969.

Em	1994	 inscreve-se	 no	 Instituto	Português	 de	 Fotografia,	 onde

completa	o	Curso	Avançado	de	Fotografia.	Integra,	como	repórter

fotográfico	 o	 jornal	 “O	 Jogo”,	 em	 1996,	 e	 mais	 tarde	 junta-se	 à

Global	Imagens,	logo	na	sua	fundação.

Atualmente,	 dedica-se	 a	 aprofundar	 competências	 em	 diversas

áreas	 do	 audiovisual,	 nomeadamente	 edição	 e	 realização.	 E,

naturalmente,	a	fotografia.

Saiba	mais	em	https://www.facebook.com/carbonne69
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Abel	Rafael

O	 fascínio	 pelas	Artes	 revelou-se	 no	 desenho,	 a	 que	 se	 dedica

desde	 tenra	 idade.	 Despertou	 para	 a	 arquitetura	 ao	 visitar

Barcelona,	optando	por	este	caminho	após	a	descoberta	da	obra

de	Koolhaas.	Estudou	o	diálogo	do	edificado	com	a	escultura.	

Intromete-se	 sempre	 que	 possível	 nas	 artes	 gráficas	 e,	 curioso,

deixou-se	 deslumbrar	 pelo	 universo	 da	 fotografia,	 em	 2014,	 por

intermédio	do	filme	instantâneo.	A	ele	seguiu-se	o	médio	formato

e,	agora,	o	digital.

Saiba	mais	em	abbel.r@gmail.com
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Francisco	Pinheiro

A	 paixão	 pela	 fotografia	 surgiu	 por	 brincadeira,	 quando	 decidiu

começar	a	registar	paisagens	e	eventos.

Mais	 tarde,	ao	aperfeiçoar	a	sua	 técnica,	dedicou-se	à	cobertura

de	 eventos	 sociais,	 com	 preferência	 pela	 fotografia	 de	 moda.

Pretende	que	os	seus	trabalhos	sejam	reconhecidos	pela	técnica

e	 pela	 arte	 presente	 em	cada	 fotografia.	 Ingressou	no	Curso	 de

Fotografia	 Digital,	 no	 Cenjor,	 com	 o	 objetivo	 de	 aprofundar	 os

seus	conhecimentos	no	mundo	fotográfico.

Saiba	mais	em	www.facebook.com/francisco.pinheiro.photography
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Andreia	Duarte	da	Costa

Nasceu	 em	 Lisboa	 e,	 desde	 muito	 cedo,	 teve	 uma	 ligação	 à

música,	à	literatura	e	às	artes	visuais.

Lembra-se	 de	 piscar	 o	 olho	 a	 qualquer	 câmara	 analógica	 e,

finalmente,	recebeu-a	aos	15	anos.

O	interesse	pela	fotografia	acompanhou	sempre	o	seu	percurso	e

é	constante	a	curiosidade	e	o	prazer	em	aprender	mais	sobre	esta

tão	peculiar	e	mágica	arte	de	eternizar	momentos.	E	a	 formação

no	Cenjor	foi	o	passo	seguinte	nesta	caminhada.

Saiba	mais	em	andreia.duartedacosta@gmail.com
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Ricardo	Dias

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

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	Fotografia	Digital,	no	Cenjor.	Continua	a	fotografar

sempre	que	pode,	principalmente	os	seus	três	filhos.

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