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Notas	Soltas	3.0
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.	 E,	 mesmo	 para	 o

final,	 deixamos	o	LGW	 (Let's	Get	Wild),	 a
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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	 3.0,

não	 são	 um	 ponto	 de	 chegada,	 antes	 um

ponto	 de	 partida	 para	 todos	 eles.	 Aqui

encontram	 imagens	 da	 Carla	 Oliveira,	 da

Paula	 Bilé,	 do	 José	 Pais,	 da	Maria	 Pessoa,

da	Maria	Leotte,	do	Nuno	Pedrosa,	da	Vânia

Neves,	do	José	Xavier,	da	Maria	Rodrigues,

do	 Pedro	 Louro,	 da	 Bárbara	 Carvalho,	 do

Mário	Almeida	e	do	Moura	Pereira,	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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Com	26	anos	de	idade,	natural	de	Lisboa,	carrega

um	olhar	sonhador	e	 traquina	ao	mesmo	tempo.

As	 artes	 e	 o	 desporto	 acompanham-na	 desde	 a

sua	 adolescência.	 Já	 o	 gosto	 pela	 fotografia,	 em

particular,	 surgiu	 mais	 tarde,	 numa	 altura	 em

que,	não	tendo	uma	câmara,	"fotografava	com	os

olhos”	 e	 fazia	 enquadramentos	 com	 o	 olhar,

tentando	congelar	o	momento	na	sua	cabeça.

Foi	em	2015	que	o	gosto	despertou	em	definitivo

e	foi	no	Cenjor	onde	começou	a	aprofundar	mais

o	tema.	E	não	vai	parar	por	aqui.

Saiba	mais	em	oliveira.cfgo@gmail.com

Carla	Oliveira

Fotografia	por	Cláudia	Sousa
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Nasceu	 em	 Castelo	 de	 Vide,	 em	 1967,	 mas	 foi

Portalegre	 que	 a	 viu	 crescer.	 Aos	 20	 anos	 vem

para	 Lisboa,	 para	 estudar	 Economia,	 terminando

os	 estudos	 académicos	 com	 o	 Doutoramento.

Trabalhou	durante	15	anos	no	negócio	da	família,

uma	torrefação	de	café,	uma	das	suas	paixões.

Em	2015	decidiu	dar	uma	volta	na	 sua	vida	e	o

Cenjor	 abriu-lhe	 a	 porta	 para	 a	 formação	 em

fotografia.	 O	 que	 até	 aqui	 tinha	 sido	 um	 gosto

transformou-se	em	nova	paixão,	o	de	escrever	e

interpretar	a	realidade	que	se	cruza	no	seu	olhar.

Saiba	mais	em	www.fb.com/momentunzpb

Paula	Bilé
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Desde	 cedo	 que	 a	 fotografia	 lhe	 despertou	 a

atenção	e	o	olhar.	Captar	e	reproduzir	momentos,

sentimentos,	cores,	sensações,	a	magia,	o	sonho,

mas	sobretudo	comunicar	com	o	outro.	

O	 interesse	 pela	 rádio,	música,	 escrita	 e	 cinema

fizeram-no	 enveredar	 pelo	 curso	 de	 Ciências	 da

Comunicação.	 Já	 passou	 pela	 imprensa,	 rádio,

cinema,	 como	 autor,	 argumentista,	 realizador.

Neste	momento	encontra-se	a	frequentar	o	curso

de	 fotografia	 no	 Cenjor,	 que	 para	 si	 é	 como	 um

regresso	a	casa.

Saiba	mais	em	josempais@gmail.com

José	Pais
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Aprendeu	 a	 fotografar	 ainda	 adolescente	 com	 o

pai	e	com	o	fotojornalista	Eduardo	Baião.

A	 formação	 em	 Tradução	 e	 os	 anos	 de	 ensino

foram	 acompanhados	 pela	 fotografia,	 como

suporte	 para	 as	 aulas,	 tendo	 frequentado	 um

curso	de	técnica	fotográfica	e	vários	workshops.

Vê	 a	 fotografia	 como	 testemunho,	 documento,

perceção	e	interpretação,	respeitando	o	médium.

Desde	2010,	por	opção,	a	fotografia	passou	a	ser

a	sua	atividade	a	tempo	inteiro.	No	Cenjor	está	a

terminar	a	formação	em	Fotografia	Digital.

	

www.mariapessoaphotography.com

Maria	Pessoa
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Nasceu	 em	 Lisboa	 e	 foi	 sempre	 apaixonada	 por

fotografia,	 que	 tem	 vindo	 a	 ocupar	 uma	 parte

significativa	da	sua	vida.

Começou	 como	autodidata	 e	 adquire	 agora	mais

conhecimentos,	 com	 o	 desejo	 de	 saber	 mais.

Encontrou	 no	 Cenjor	 a	 multiplicidade	 de	 oferta

formativa	 na	 área	 de	 fotografia.	 É	 apaixonada

pela	 fotografia	 de	 retrato	 mas	 não	 dispensa	 as

fotografias	urbanas	e	naturais.	As	suas	fotografias

tendem	a	ser	o	que	emocionalmente	 lhe	toca	na

alma.

Saiba	mais	em	marialeotte@hotmail.com

Maria	Isabel	Leotte

Fotografia	por	Maria	Mascarenhas	Alba
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Apaixonado	pelas	artes	visuais,	optou	por	estudar

‘política’,	 esse	 termo	 tão	 vasto	 que	 quer	 dizer

tanto	e	 tão	pouco.	A	palavra	comunicação	não	é

muito	diferente.

A	 sua	 vida	 é	 uma	 soma	 de	 aprendizagens	 e

experiências	 que	 são	 tidas	 em	 conta	 em	 tudo	 o

que	faz.	Não	gosta	de	rótulos	nem	fronteiras.	Não

gosta	 das	 palavras	 profissão,	 país	 ou	 obrigação.

Defende	 que	 "somos	 aquilo	 que	 queremos	 ser	 e

ponto".	 Não	 acredita	 nos	 limites	 à	 nossa

imaginação,	"sem	a	qual	nada	somos".

Saiba	mais	em	linkedin.com/in/nunompedrosa

Nuno	Pedrosa
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Nasceu	em	Beja,	viveu	em	Vila	Nova	de	Milfontes

e	vive	em	Lisboa	desde	2014,	porque	a	profissão

na	área	do	design	gráfico	a	isso	a	obrigou.	

Sempre	adorou	 fotografia,	 a	paixão	de	desenhar

com	 luz,	que	 foi	sendo	adiada,	até	que	agora	se

decidiu	a	mudar	esse	estado	das	coisas.

Optou	pelo	Cenjor,	tendo	iniciado	a	sua	formação

em	 fotografia.	 Com	 dois	 Cursos	 já	 terminados,

encontra-se	 a	 frequentar	 já	 o	 terceiro	 e,	 irá

continuar	 para	 mais	 um	 quarto	 Curso,	 porque

uma	imagem	vale	mais	que	mil	palavras.

Saiba	mais	em	http://vanianevesphoto.hol.es/

Vânia	Neves
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O	José	é	do	Porto,	mas	vive	em	Lisboa.	A	paixão

pela	 fotografia	 começou	 pelo	 fascínio	 que	 sentia

ao	observar	as	máquinas	fotográficas	do	pai.	Aos

seis	anos	de	idade	o	pai	decidiu	oferecer-lhe	uma

máquina	 compacta	 de	 rolo	 de	 35	mm,	 para	 que

guardasse	 todas	 as	 fotografias	 como	 pequenos

fragmentos	da	sua	história.

Diz-se	amador	que,	como	a	palavra	indica,	pratica

uma	 arte	 por	 amor,	 por	 gostar	 daquilo	 que	 faz.

Elege	 a	 fotografia	 a	 preto	 e	 branco	 como	 a	 sua

preferida,	por	ser	intemporal,	bonita	e	sóbria.

Saiba	mais	em	www.josexavier.com

José	Xavier
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Nascida	 no	 Funchal,	 há	 44	 anos,	 cedo	 percebeu

que	 a	 sua	 ilha	 era	 pequena	 para	 as	 suas

ambições.	 Viajou,	 desde	 tenra	 idade,	 entre	 a

América	do	Sul	e	Portugal	 continental	para	onde

se	mudou	para	estudar	e	onde	ainda	reside.

Sempre	teve	um	fascínio	pela	fotografia	e,	tendo

surgido	 a	 oportunidade	 de	 a	 desenvolver,	 aqui

está	 ela	 no	 Cenjor.	 Tem	 um	 modo	 diferente	 de

olhar	 o	mundo	 e	 é	 isso	 que	 pretende	 transmitir.

Espera	que,	um	dia,	possa	fazer	desta	paixão	um

modo	de	vida	e	não	apenas	um	passatempo.

Saiba	mais	em	pestanaphoto@gmail.com

Maria	Rodrigues
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Na	 sua	 eterna	 busca	 estética	 começou	 pela

arquitetura,	experimentando	a	pintura,	a	escrita	e

até	a	marcenaria.	A	fotografia	não	ficou	de	fora!

Começa	 a	 fotografar	 como	 forma	 de	 explorar

mais	um	modo	de	ver	o	mundo,	bem	como	outro

modo	de	comunicar	o	que	lhe	vai	na	alma,	nunca

desistindo	da	sua	busca	por	harmonia.

Teve	a	oportunidade	de	ingressar	no	Cenjor,	onde

aprendeu	e	desenvolveu	competências	técnicas	e

estéticas,	 que	 lhe	 permitem	 melhorar	 o	 seu

trabalho	fotográfico.

Saiba	mais	em	pmlouro@gmail.com

Pedro	Louro

Fotografia	por	José	Pais
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Desde	 jovem	 que	 nutre	 uma	 fascinação	 pela

fotografia,	 especialmente	 pela	 arte	 analógica,

pela	magia	da	espera	para	ver	o	 resultado	 final,

fascinação	 essa	 alimentada	 pela	 família.	 Tendo

ficado	 sem	 câmara	 dedicou-se	 ao	 outro	 lado	 da

arte,	 como	modelo,	 durante	 alguns	 anos,	mas	 a

paixão	antiga	 falou	mais	alto	e	graças	ao	Cenjor

volta	à	formação	em	técnica	fotográfica	e,	agora,

em	fotografia	digital.

O	seu	"sujeito"	preferido	são	as	pessoas	e	as	suas

ações,	o	retrato.

Saiba	mais	em	this.is.barbara.knox@gmail.com

Bárbara	Carvalho

Fotografia	por	Pedro	Rebelo
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Nasceu	 em	 1962,	 em	Moçambique.	 Deixou	 esse

país	em	1975,	vivendo	desde	então	em	Portugal.	

Estudou	 Filosofia,	 foi	 bancário	 durante	 27	 anos,

tendo	trabalhado	em	várias	instituições	de	crédito

onde	 desempenhou	 várias	 funções	 (gestor,

gerente,	analista	de	risco,	etc.).	

Apaixonado	 desde	 há	 muito	 pela	 arte	 de

fotografar	 e,	 sempre	 disposto	 aprofundar

conhecimentos,	 estuda	 atualmente	 fotografia	 no

Cenjor.	 A	 leitura	 e	 a	 escrita	 são	 duas	 outras

paixões	da	sua	vida.

Saiba	mais	em	marioalmeida1962@hotmail.com

Mário	Almeida



70



71



72



73



74



75

Natural	de	Oeiras,	experimentou	várias	formas	de

manifestar	a	sua	criatividade	-	desenho,	pintura	e

marcenaria,	chegando	a	produzir	artesanato.	

Apaixonou-se	 pela	 fotografia,	 na	 adolescência,

com	a	captura	da	primeira	 imagem,	como	 forma

de	expressar	ideias,	sentimentos,	pontos	de	vista

diversos.	E	não	mais	parou.

Já	 teve	 formação	 em	 fotografia	 mas	 agora

retomou	o	caminho	interrompido,	no	Cenjor,	com

este	Curso	de	Fotografia	Digital.

Saiba	mais	em	mouracp@gmail.com

Moura	Pereira
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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

Ricardo	Dias
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