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Notas	Soltas	5.0

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
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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	 5.0,

não	 são	 um	 ponto	 de	 chegada,	 antes	 um

ponto	 de	 partida	 para	 todos	 eles.	 Aqui

encontram	 imagens	do	José,	da	Gisela,	do

Celestino,	 do	 Luís,	 do	 Tiago,	 da	 Ana,	 do

Paulo,	 da	 Otília,	 da	 Maria	 e	 do	 Sérgio,	 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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Nasceu	na	Beira,	em	Moçambique.	A	praia	do

Restelo,	anterior	a	Belém,	foi	ponto	de	partida	de

uma	aventura	que	continua	a	desenrolar-se,	há

mais	de	500	anos	;	e	numa	dessas	etapas	coube-

lhe	regressar,	a	este	porto	de	abrigo	e	de

regresso.	Desde	então	aprendeu	a	gostar	desta

zona	de	conforto,	procurando	sempre	melhorar	o

conhecimento	sobre	o	seu	vasto	universo

histórico	e	sentindo,diariamente,	o	pulsar

comunitário,	fazendo	parte	dele.		Foi	por	ela,	em

grande	parte,	que	a	vontade	de	melhor	conhecer

os	segredos	da	imagem	me	fez	aqui	chegar...

Saiba	mais	em	guimaraeslisboa24@gmail.com

José	Guimarães

Fotografia	por	Paulo	Pereira
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Desde	cedo	que	a	paixão	em	registar	instantes

neste	eterno	fluir	que	é	a	vida	está	presente	em

si.	A	fotografia	é	sobretudo	uma	forma	de

exprimir	o	que	lhe	vai	na	alma	e,	com	o	tempo,

tornou-se	também	um	auxílio	ao	seu	trabalho

como	engenheira.		Surgiu,	no	Cenjor,	a

oportunidade	de	aprimorar	os	seus

conhecimentos	técnicos	e	assim	expandir	a	sua

criatividade	e	imaginação	no	modo	como	se

exprime	com	imagens.		Fotografar	fá-la	ir	muito

para	além	de	si!

Saiba	mais	em	gisfer@gmail.com

Gisela	Ferreira

Fotografia	por	Maria	João
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Nasceu	na	Guiné-Bissau	mas	foi	Lisboa	que	lhe

deu	abraço	até	aos	dias	de	hoje.	Desde	cedo	que

mostrou	ser	um	amante	de	turismo	e	por	esse

motivo	a	hotelaria	foi	a	sua	primeira	escolha

profissional.	Em	paralelo	foi	fotografando	desde

sempre	mas,	apenas	com	a	chegada	do	seu

melhor	amigo,	especialista	em	vídeo	e	fotografia,

este	meio	ocupou	um	peso	mais	significativo	na

sua	atividade.	Opta	pela	formação	no	Cenjor	para

aprofundar	conhecimentos	e	competências	nesta

área	da	imagem,	na	qual	quer	singrar.

Saiba	mais	em	kenedy20101@hotmail.com

Celestino	Gama

Fotografia	por	Vasco	Menut
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Nasceu	no	concelho	de	Mafra,	no	ano	de	1981.

Apaixonado	por	fotografia	desde	muito	cedo,	este

hobby	sempre	o	acompanhou.		Foi	apenas	em

2015	que	a	fotografia	entrou	na	sua	vida	de

forma	mais	séria	e,	desde	então,	começou	a	vê-la

com	outros	olhos.	O	Cenjor	abriu-lhe	uma	nova

porta	e	a	fotografia	passou	a	fazer	parte	do	seu

dia	a	dia.	Para	si	uma	"boa	foto"	é	aquela	que	fala

por	si,	que	nos	transmite	sentimentos	e	emoções

e	é	esse	equilibrio,	entre	técnica,	estética	e	sentir

que	busca	a	cada	clique	que	faz.

https://about.me/luisantosphotography

Luís	Santos
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Nasceu	em	Lisboa,	onde	frequentou	o	curso	de

Engenharia	Informática	e	Multimédia.	Desde	cedo

interessou-se	pela	fotografia,	em	captar	através

de	disparos	fotográficos	momentos	únicos,	tendo

apenas	conhecimentos	como	autodidata.	Como

não	tinha	formação	na	área	fotográfica	e	tendo

surgido	a	oportunidade	de	a	aprender	e

desenvolver	decidiu,	em	2016,	frequentar	o	curso

de	Fotografia	Digital,	no	Cenjor,	onde	pretende

continuar	a	apostar	na	formação.

Saiba	mais	em	tiago1carvalho1@gmail.com

Tiago	Carvalho
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Natural	de	Lisboa,	a	fotografia	sempre	foi	parte

intrínseca	da	sua	vida.	A	sua	curiosidade	e

necessidade	de	queimar	neurónios	levou-a	a

ingressar	pela	área	das	ciências.		Decidiu	deixar	o

mestrado	em	Ciência	Cognitiva	a	meio	e,	no

Cenjor,	teve	finalmente	a	oportunidade	de	se

dedicar	ao	que	realmente	a	fazia	feliz.	O	que	mais

gosta	na	fotografia	é	da	possibilidade	de	criar	os

seus	projetos	de	raiz.

Saiba	mais	em:	about.me/anacatarinasalvado

Ana	Catarina	Salvado
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Nasceu	em	Viseu,	em	1966.	Licenciado	em

Direito,	especializou-se	em	Direito	Fiscal,	tendo

exercido	advocacia	e	consultoria	fiscal	durante

mais	de	duas	décadas.	No	entanto,	a	sua	paixão

pelas	artes	leva-o	a	enveredar	pelas	áreas	de

expressão	artística,	em	especial	no	domínio	da

literatura,	música	e	fotografia,	motivo	pelo	qual

veio	a	ingressar	no	Cenjor,	com	o	objetivo	de

adquirir	conhecimentos	avançados	no	domínio	da

fotografia.

Saiba	mais	em:	https://goo.gl/2J7Z8g

Paulo	Pereira

Fotografia	por	Otília	Periquito
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Descobriu	a	cor	em	criança	quando	o	Pai	lhe	falou

na	aurora	boreal	na	praia	da	Nazaré	e	lhe	falou

sobre	os	efeitos	da	luz.	Começou	a	trabalhar	com

19	anos	em	pintura	decorativa	em	cerâmica.

Em	1995	muda	para	a	área	de	construção	civil,

num	ateliê	multidisciplinar	em	projetos	de

restauro	e	decoração	de	interiores.	Fotografar

sempre	lhe	foi	agradável	e	necessário	ao	longo	da

vida,	desde	a	fotografia	familiar	ao	registo

fotográfico	necessário	a	nível	profissional.	No

Cenjor	surgiu	a	possibilidade	de	aprender	a

fotografar	de	forma	mais	consistente.

Saiba	mais	em	ccdesign.m@gmail.com	

Otília	Periquito
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Maria	João	Carneiro,	natural	de	Cascais,	viajou

aos	19	anos	para	a	Escócia	onde	se	formou	em

genética.	Uns	anos	mais	tarde	volta	a	fazer	as

malas,	desta	vez	para	o	Japão,	onde	aprende	e	se

doutora	na	área	de	acupuntura.	A	paixão	pela

fotografia	surge	precisamente	nesta	altura	em

que	vive	e	explora	a	cultura	Japonesa.

Regressada	à	sua	terra	natal,	e	numa	fase	de

transição,	agarra	a	oportunidade	de	realmente

aprender	sobre	a	arte	de	bem	fotografar.

Saiba	mais	em	mariajoaocarneiro@hotmail.com

Maria	João

Fotografia	por	Otília	Periquito
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Natural	de	Lisboa,	divide	a	sua	vida	entre	o

trabalho	em	arquitectura	e	a	paixão	por	o

montanhismo	e	a	espeleologia,	onde	também

trabalha	como	guia/monitor.

Colabora	de	forma	voluntária	em	vários	trabalhos

de	arqueologia	e	biologia,	assim	como	apoio	ao

ICNF	em	vários	trabalhos	de	monitorização.

A	fotografia	sempre	foi	a	melhor	maneira	de

mostrar	estes	novos	mundos	ao	mundo.

Saiba	mais	em:	https://about.me/sergio.barbosa

Sérgio	Barbosa
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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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