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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,	 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

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.

Notas	Soltas	7.0
Fluxo	Fotográfico	em	Imagens

Estas	"Notas	Soltas",	na	sua	versão	7.0,	não	são

um	ponto	de	chegada,	antes	um	ponto	de	partida

para	 todos	 os	 formandos.	 Aqui	 encontram

imagens	do	 Pedro	Gomes	Almeida,	da	Mafalda

Cardoso,	 da	Carla	 Pardal,	 do	 João	 Teixeira,	 do

Paulo	Teixeira,	da	Inês	Ferraz,	do	Paulo	Bastos,	do

António	Manuel	Fernandes,	do	Nuno	Franca,	do

António	 Hélder,	 da	 Cristina	 Vieira,	 da	 Catarina

Alves,	 do	 Sérgio	 Silva	 e	 do	Nuno	Gonçalves,	 a

quem	 agradeço,	 eu	 e	 o	 Flávio	 Andrade,	 a

infindável	 paciência	 em	 aturar-nos	 ao	 longo	 de

quase	dois	meses	de	calor	intenso.

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	Fluxo	Fotográfico	Digital
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Pedro	Gomes	Almeida
Ao	 longo	 da	 sua	 formação,	 Pedro	Gomes	 Almeida

contatou	 com	 vários	 fotógrafos	 no	 âmbito	 da

fotografia	documental	 e	 autoral,	 como	Rena	Effendi,

Pauliana	 Valente	 Pimentel,	 e	 Martim	 Ramos,	 entre

outros,	 participando	 em	 vários	 cursos	 e	masterclass

com	 Pauliana	 Valente	 Pimentel,	 Augusto	 Brázio,

Nelson	 d'Aires	 e	 Nikos	 Economopoulos.	 Os	 seus

interesses	fotográficos	versam	a	fotografia	documental,

autoral,	e	a	reportagem	fotográfica.	

Saiba	mais	em	instagram.com/pedrogomesalmeida
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Mafalda	Cardoso
Tricana	 de	 nascença.	 Desde	 pequena	 que	 a

criatividade	 vive	 em	 si.	 Considera	 que	 tudo	 na

vida	tem	um	lado	positivo.	A	crise	não	é	exceção

e	 permitiu,	 no	Cenjor,	 desenvolver	 os	 seus	hard

skills	relativos	à	fotografia.	Vê	a	fotografia	como

um	 modo	 de	 se	 expressar.	 Gosta	 de	 fotografar

tudo	 o	 que	 lhe	 capte	 a	 atenção	 e	 lhe	 desperte

emoções,	almejando	que	as	emoções	do	outro	se

despertem	também.

	

Saiba	mais	em	mafaldacardoso.fotografia@gmail.com
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Carla	Pardal
Natural	 da	 zona	 do	 Oeste,	 em	 2009	 rumou	 para

Lisboa	onde	iniciou	a	sua	formação	em	arquitetura.	A

relação	 com	 a	 fotografia	 sempre	 foi	 assente	 no

método	tentiva	e	erro.	Inicialmente	registava	para	mais

tarde	 recordar,	 depois	 como	 complemento	 à	 área

profissional.	No	Cenjor	aproveitou	a	oportunidade	de

adquirir	 bases	mais	 consistentes	 e	 aprofundar	 o	 seu

interesse	na	área.

Saiba	mais	em	about.me/carla.pardal
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João	Teixeira
Tem	59	anos	e	é	Açoreano.	O	sentido	estético	forjou-o

em	tons	de	verde,	céu,	mar	e	longe.	Do	azul	e	verde

das	paisagens	atlânticas,	com	pinceladas	dramáticas

de	 sombra	 e	 cinza	 dos	 céus	 de	 tempestade,

contrastados	pelos	negros	da	rocha	vulcânica.

A	 paixão	 tardia	 pela	 fotografia	 fê-lo	 caçador	 de

instantes	e	recriador	de	memórias	que	se	renovam	a

cada	 revisitação	 do	 olhar	 a	 uma	 mesma	 imagem.

Aqui	ficam	em	partilha	algumas	das	suas	revisitações.

Saiba	mais	em	arruda.teixeira@gmail.com
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Paulo	Teixeira
Fotografa	desde	1989,	e	esta	arte	sempre	foi	para	ele

uma	forma	de	expressão.	

A	falta	de	jeito	para	as	letras,	para	o	desenho	ou	para

a	 pintura	 foi	 compensada	 através	 da	 imagem

fotográfica,	 na	 qual	 transmite	 tudo	 o	 que	 lhe	 vai	 na

alma,	uma	forma	libertadora	de	ser	ele	mesmo.

O	que	mais	o	 seduz	 são	as	pessoas,	extrair	delas	o

melhor,	um	simples	momento,	irrepetível	e	para	sempre

eternizado,	como	só	a	fotografia	o	consegue	fazer.	

Saiba	mais	em	about.me/p.teixeira
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Inês	Ferraz
O	design	gráfico,	área	em	que	se	formou,	ocupou-lhe

os	primeiros	anos	de	atividade.	O	seu	universo	 foi-se

enchendo	de	referências	visuais,	de	formas,	cores	e	luz.

Por	isso,	a	vontade	de	ver	o	mundo	através	da	objetiva

foi	 crescendo	 e	 tornando-se	 cada	 vez	 mais	 uma

certeza.	No	Cenjor	encontrou	um	lugar	onde	aprendeu

a	consolidar	e	organizar	conhecimentos,	aplicados	no

seu	 projeto	 Yellow	 Savages.	 Desde	 então	 tem

fotografado	muitos	lugares,	sorrisos,	abraços	e	vida.

Saiba	mais	em	yellowsavages.com
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Paulo	Bastos

Fotografia	por	Paulo	Teixeira

Natural	de	Lisboa,	desde	cedo	começou	a	 fotografar

com	 a	 máquina	 “emprestada”	 do	 pai,	 a	 clássica

Olympus	OM-1.	O	gosto	pela	 fotografia	ressurgiu	de

forma	 mais	 intensa	 com	 o	 início	 do	 blogue	 de

fotografia	 sobre	 Lisboa,	 em	 2011.	 Os	 géneros

fotográficos	preferidos	são	a	arquitetura	e	a	paisagem.

Saiba	mais	em	flickr.com/photos/paulosergiobastos	
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António	Manuel	Fernandes
Jornalista,	apaixonado	por	desporto,	com	carreira	feita

em	jornais	diários,	revistas	e	televisão,	na	reportagem	e

comentário,	sempre	foi	apreciador	da	imagem.	Diz	que

a	 fotografia	 tem	 um	 aspeto	 filosófico	 da	 captura	 do

momento,	a	emoção	ou	a	nota	curiosa,	e	isso	levou-o	a

abraçar	esta	oportunidade	que	os	obstáculos	da	vida

lhe	proporcionaram,	libertando	a	mente	para	a	captura

do	momento,	 sem	necessidades	de	mais	explicações.

Afinal,	uma	imagem	vale	mais	que	mil	palavras.	

Saiba	mais	em	atletismo.blogspot.pt



46



47



48



49



50



51

Nuno	Franca

Fotografia	por	Ricardo	Dias

Nasceu	em	Lourenço	Marques.	

Há	muito	que	se	interessa	pela	fotografia,	com	especial

interesse	pelas	vertentes	da	arquitetura	e	paisagem.	O

seu	 objetivo	 não	 é	 apenas	 tirar	 fotografias	 mas	 sim

fotografar	 -	 evoluir	 na	 técnica	 e	 desenvolver	 a

sensibilidade	estética.	Diz	que	a	fotografia	é	o	registo

de	um	momento	presente,	muitas	vezes	irrepetível,	que

ficará	 para	 a	 historia	 e	 para	 contar	 estórias,	 é	 uma

prova	materializada	da	memória.

Saiba	mais	em	nunoluisfranca@gmail.com
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António	Hélder
Chama-se	 António	 Hélder	 e	 as	 lides	 fotográficas

começaram	 ainda	 com	 a	 tenra	 idade	 de	 16	 anos.

Porque	 na	 sua	 atividade	 profissional	 lida

fundamentalmente	 com	 pessoas	 resolveu,	 desta	 vez,

mostrar-nos	uma	outra	faceta	do	seu	trabalho.	

Para	ele	a	fotografia	passa	pela	imortalização	de	um

momento,	 um	 sentir,	 uma	parte	da	 vida	de	alguém.

Diz	que	os	momentos	são	únicos	e	que	perpetuá-los	é

uma	arte	e,	também,	uma	paixão	

Saiba	mais	em	antoniohelderfotos@gmail.com
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Cristina	Vieira
A	mãe	deu-a	à	 luz	sob	a	 luz	de	Lisboa,	num	dia	de

verão,	aromatizado	pelo	chocolate	da	extinta	 fábrica

da	Regina.	O	pai	 falou-lhe	de	 fotografia	 e	deu-lhe	a

primeira	câmara	aos	10	anos,	dizendo:	“tens	de	olhar,

ver	o	que	está	 lá,	 o	que	ninguém	mais	 vê”.	 Estudou

Direito	e	Comunicação	e,	apesar	de	profissionalmente

ter	andado	noutras	vidas,	a	 fotografia	e	o	chocolate,

estiveram	sempre	na	sua	vida.	Fotografar	é	para	si	luz,

olhar,	sentir…	É	uma	forma	de	estar	e	ser	feliz.

Saiba	mais	em	about.me/cristinav
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Catarina	Alves
Nasceu	em	Lisboa,	no	penúltimo	mês	do	ano.	Sempre

quis	 seguir	 jornalismo	 radiofónico,	 mas	 no	 último

momento	 enveredou	 pelo	 marketing.	 Iniciou-se	 em

fotografia	na	esperança	de	adquirir	conhecimentos	que

lhe	permitissem	 trabalhar	em	publicidade	e	 fotografia

de	produto.	Acabou	apaixonada	pelas	possibilidades	e

outras	 formas	 de	 olhar	 que	 a	 fotografia	 lhe	 ensinou.

Agora	 tenta	 aplicar	 esses	 ensinamentos	 nas	 suas

fotografias	de	paisagens	e	de	rua.

Saiba	mais	em	pt.linkedin.com/in/anacalves
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Sérgio	Silva
Nasceu	 em	 Lisboa,	 em	 1984,	 e	 é	 licenciado	 em

Engenharia	Informática.			Desde	muito	cedo	que	se

interessa	 pela	 arte	 fotográfica,	 tendo	 apenas

conhecimentos	como	autodidata.			Em	2016	surgiu,

no	Cenjor,	 a	 oportunidade	de	aperfeiçoar	 os	 seus

conhecimentos	em	fotogarfia,	através	da	frequência

do	 curso	 de	 Bases	 Fotográficas	 e	 o	 de	 Fotografia

Digital.	Pretende	continuar	a	apostar	na	formação.

Saiba	mais	em	sergiosilva1984@gmail.com
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Nuno	Gonçalves
Podia	 estar	 num	 curso	 de	 Alemão	 ou	 de	 Higiene	 e

Segurança.	Mas	escolheu	o	Fluxo	Digital,	no	Cenjor.	

Depois	de	uma	vida	na	direção	de	programas	de	rádio,

reescreve	a	carreira	a	partir	de	uma	página	em	branco.

Nela,	para	além	da	rádio	digital,	aparece	uma	paixão

antiga	transformada	em	profissão:	fotografar.	

Agora,	entre	paisagens	e	retratos,	adultos,	crianças	ou

idosos,	onde	irá	parar?	Não	sabe,	mas	que	lhe	vai	dar

imenso	gozo,	vai	de	certeza.	

Saiba	mais	em	about.me/nunogoncalves	
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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.	 O	 ensino	 atravessa	 a	 sua	 vida

profissional	 e	 é	 formador	 deste	 curso	 de	 Fluxo

Fotográfico	Digital,	no	Cenjor.

Saiba	mais	em	about.me/ricardo_dias
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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.
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