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Notas	Soltas	4.0.1
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	 -	 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
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eventuais	 problemas.	 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	4.0.1,

não	 são	 um	 ponto	 de	 chegada,	 antes	 um

ponto	 de	 partida	 para	 todos	 eles.	 Aqui

encontram	imagens	da	Janeth,	da	Reinalda,

do	 Ricardo,	 do	 Helder,	 do	 Raul	 e	 da

Filomena,	 a	 quem	 agradeço	 a	 infindável

paciência	 em	 aturar-me	 ao	 longo	 de	mais

de	um	mês,	noite	fora.

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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Fotografomaníaca	assumida,	dia	e	noite.

É	num	olhar	fotojornalístico	que	se	encontra.

É	num	compromisso	quase	fiel	ao	que	vê	que

se	revê.	Amante	da	condição	humana.

Inspirada	por	vidas,	música	e	dança,	ruas	e

culturas,	amores	e	desamores.	

Carência	de	pós-produção?	Quando	"encontras

encanto	no	mais	simples,	o	sofisticado	é	só

mero	acréscimo".	Express	More	Than	Impress

faz	jus	à	sua	fotografia,	como	forma	de

comunicação.		Simples	e	crua.	

Saiba	mais	em	www.janethtavares.com

Janeth	Tavares
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A	cidade	onde	nasceu	sempre	foi	pequena

para	os	seus	sonhos.	Aos	dezoito	anos

despediu-se	da	terra	que	a	viu	crescer,	rumo	a

Lisboa.

Formada	em	Marketing	e	Publicidade,	a

fotografia	surgiu	como	um	complemento	à	sua

atividade	profissional.

A	sua	grande	paixão	são	as	pessoas,	as	suas

emoções	e	sentimentos.

Saiba	mais	em	reinaldasalgado@gmail.com

Reinalda	Salgado

Fotografia	por	Filomena	Pisco
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Chegou	ao	meio	da	vida	sem	saber	o	que

fazer.	Jornalista,	coordenador	editorial,

revisor...	É	tudo	isto	e	nada	em	concreto.	No

ano	em	que	faz	40	perde	a	vergonha	e	tenta

perceber	se	a	fotografia	é	a	arte	que	nele	anda

perdida.	Ainda	não	o	sabe.	A	única	certeza

que	tem	é	que	quer	continuar	a	observar	tudo

o	que	o	rodeia.	E	quer	fotografar.	Muito.	Talvez

assim,	quando	chegar	ao	final	da	vida,

perceba	que	sempre	foi	fotógrafo,	mesmo

nunca	o	sendo	verdadeiramente.

Saiba	mais	em	www.ricardolsmartins.com

Ricardo	Martins

Fotografia	por	Reinalda	Salgado
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Diz	que	a	máquina	fala	por	ele	e	as	imagens

por	si.	Por	isso,	gosta	pouco	de	explicar	o	que

fotografa	e	prefere	simplesmente	captar

imagens	para	as	reter	para	sempre	no	papel.

Ou	no	ecrã.	Tanto	faz.

Estudou	na	Ar.co	e	no	IPF.	Chegou	ao	Cenjor

atrás	da	paixão	pelo	fotojornalismo.	O	seu

sonho	é	fotografar	à	volta	do	mundo	e	mostrar

o	seu	avesso.	Vai	continuar	a	persegui-lo.

Mesmo	acordado.

Saiba	mais	em	www.fb.com/HelderBentoFotografia

Helder	Bento
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Nasceu	em	São	Paulo,	Brasil,	em	1963.	Vive

em	Portugal	desde	1975,	onde	cumpriu	os

estudos	secundários.	Viveu	na	Suíça	onde

trabalhou	e	continuou	os	seus	estudos.

Revisão	de	imprensa,	fotocomposição	gráfica,

paginação,	legendagem	para	filmes,

documentários	e	outros	conteúdos	são	as	suas

áreas	de	trabalho.	Regressou	há	3	meses	e,

agora,	aprende	fotografia	no	Cenjor,	onde	já

havia	estudado	Jornalismo,	em	1990.

Saiba	mais	em	www.fb.com/raul.f.costa.5

Raul	Costa
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Do	Alentejo	para	Lisboa	foi	a	sua	primeira	saída

para	fora	da	sua	zona	de	conforto.	Depois	a

faculdade	e	o	trabalho	em	áreas	que	se	tocam	na

vertente	humana	e	de	imagem.	A	constante

mudança,	que	interpreta	como	evolução,	faz	parte

da	sua	génese.	

Nesse	crescimento	conheceu	um	pouco	do	mundo

onde	vivemos,	que	lhe	despertou	um	novo	olhar	e

uma	nova	linguagem,	que	se	escreve	com	a	luz.

Agora	regista	momentos	e	sentimentos	nesta	nova

linguagem	que	ainda	hoje	está	a	tentar	aprender.		

Saiba	mais	em	filomena.pisco@gmail.com

Filomena	Pisco

Fotografia	por	Ricardo	Martins
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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	 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.

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

Ricardo	Dias
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