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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	8.0
Fluxo	Fotográfico	em	Imagens

Estas	"Notas	Soltas",	na	sua	versão	8.0,	não	são

um	ponto	de	chegada,	antes	um	ponto	de	partida

para	 todos	 os	 formandos.	 Aqui	 encontram

imagens	 da	 Carina	 Reis,	 do	 Marco	 Nunes,	 da

Rita	 Souza,	 da	 Sara	 Monteiro,	 do	 Fernando

Santos	Costa,	da	Vânia	Guiomar,	da	Luísa	Santos,

da	Rita	Coxe,	da	Carina	Amaral,	do	 João	Serra

de	Almeida,	da	Maria	Pereira,	do	David	Xavier,

da	Patrícia	dos	Santos	Viegas,	da	Valentina	Ernö	e

da	 MAR~M,	 a	 quem	 agradeço,	 eu	 e	 o	 Flávio

Andrade,	a	infindável	paciência	em	aturar-nos	ao

longo	de	quase	dois	meses.

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.

Este	"Notas	Soltas"	é	dedicado	à	Carina	Reis.	

Ricardo	Dias

Formador	do	Curso	de	Fluxo	Fotográfico	Digital
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Carina	Reis
Natural	de	Lisboa,	licenciou-se	em	Tradução	mas

sempre	foi	apaixonada	por	fotografia.

No	Cenjor	encontrou	a	oportunidade	de	realizar

o	seu	sonho	e	iniciar	a	sua	formação	nesta	área.

Tinha	 o	 desejo	 de	 continuar	 a	 aprender,	 para

aumentar	os	 seus	conhecimentos	e,	desta	 forma,

mostrar	o	seu	mundo	através	de	uma	lente.

A	sua	vida	terminou	de	forma	inesperada	mas	o

seu	legado	não.	Esta	edição	do	"Notas	Soltas"	

é-lhe	dedicada	por	inteiro.

Fotografia	por	Vânia	Guiomar
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Marco	Nunes
Natural	de	Oeiras,	foi	em	2000	que	começou	a

sua	carreira	artística.	Em	2017	decidiu	mudar	de

rumo	 e	 iniciar	 a	 sua	 formação	 em	 fotografia,

para	ser	mais	que	apenas	um	complemento	à	sua

área	profissional.

Foi	 no	 Cenjor	 que	 aproveitou	 a	 oportunidade

para	adquirir	bases	fotográficas	mais	consistentes

e	 aprofundar	 o	 seu	 interesse	 por	 esta	 arte,	 e

assim	progredir	profissionalmente.

	

Saiba	mais	em	about.me/marconunes
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Rita	Souza
Descobriu	 a	 paixão	 pela	 fotografia	 há	 apenas

quatro	 anos	 e,	 desde	 então,	 dedica-se	 a

aprender	 tudo	 o	 que	 pode	 sobre	 o	 assunto.	Os

seus	interesses	fotográficos	versam	tudo	o	que	lhe

capte	a	atenção.	Fotografar	é	para	si	uma	forma

de	terapia,	onde	encontra	a	paz	para	organizar

os	seus	pensamentos	e	livrar-se	do	stress.

Encontrou	nesta	forma	de	arte	a	melhor	maneira

de	partilhar	as	suas	boas	emoções.

Saiba	mais	em	instagram.com/ritaalmeidasouza
Fotografia	por	Fernando	Dias	Lourenço
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Sara	Monteiro

Fotografia	por	Lourenço	Lopes

Espírito	livre,	irrequieto,	sem	preconceitos.

A	fotografia	é	uma	companhia	que	exige	o	foco

e	 a	 atenção,	 uma	 forma	 de	 complementar	 a

Arquitetura,	 a	 sua	 formação	base.	Um	exercício

para	recuperar	a	atenção	à	sua	volta.

Saiba	mais	em	sarabessamonteiro@gmail.com
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Fernando	Santos	Costa
Nasceu	 há	 mais	 de	 meio	 século	 no	 Bairro	 dos

Cágados,	 Odivelas.	 Cedo	 se	 interessou	 pela

fotografia,	primeiro	com	uma	câmara	de	fole,	da

mãe,	mais	 tarde	com	uma	TLR,	do	avô	materno.

Evoluiu	para	uma	SLR	e	depois	para	uma	DSLR.

Tem	lido	muitos	livros	sobre	fotografia,	sendo	esta

a	 sua	 (auto)	 formação	 de	 base.	 Gosta	 de

fotografar	 a	 natureza,	 com	 preferência	 para	 a

macrofotografia,	mas	também	fotografia	noturna.

Saiba	mais	em	about.me/fernandosantoscosta
Fotografia	por	Rita	Souza
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Vânia	Guiomar
Natural	de	Lisboa,	é	formada	na	área	financeira

mas	 apaixonada	 desde	 sempre	 pela	 arte	 de

fotografar.	 Em	 2015	 o	 interesse	 ressurgiu	 de

forma	 mais	 intensa	 e	 começou	 a	 aceitar	 os

primeiros	trabalhos	profissionais.

Sendo	o	gosto	pela	 fotografia	diversificado,	 tem

preferência	 pelas	 emoções	 humanas,	 pelo

congelar	de	momentos	eternos.

Saiba	mais	em	vaniaguiomar@live.com.pt

Fotografia	por	Rita	Souza
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Luísa	Santos

Fotografia	por	Carlos	Molinuevo

Nasceu	em	Lisboa,	cresceu	no	Alentejo	e	aos	12

anos	juntou	as	mesadas	para	comprar	a	primeira

câmara	fotográfica.

Voltou	para	a	capital,	para	estudar	Comunicação

Social	 e,	 mais	 tarde,	 fotojornalismo,	 no	 Cenjor.

Produziu	 trabalhos	 para	 publicações	 técnicas

especializadas	 e	 para	 materiais	 promocionais.

Em	 2017	 voltou	 ao	 Cenjor	 para	 aprender	 a

revelar	imagens	digitais.

Saiba	mais	em	luisa.x.santos@gmail.com
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Rita	Coxe
Filha	 de	 pai	músico,	 esta	 e	 outras	 artes	 sempre

estiveram	 presentes	 na	 sua	 vida,	 tendo	 também

um	grande	interesse	e	fascínio	por	imagem.	Está

a	 concluir	 a	 sua	 formação	 em	 fotografia,	 no

Cenjor,	 para	 consolidar	 os	 seus	 conhecimentos

técnicos	nesta	área.

As	pessoas	sempre	a	fascinaram.

Saiba	mais	em	fb.com/ritacoxephotography

Fotografia	por	Vânia	Guiomar	
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Carina	Amaral

Fotografia	por	Rita	Souza

Nascida	em	1983,	criada	no	sopé	da	Serra	do

Montejunto,	 é	 uma	 pessoa	 bem-humorada	 e

desenrascada.	 Veio	 morar	 para	 Lisboa	 para

estudar	 Ciências	 da	 Comunicação	 e	 sempre

gostou	da	caixa	mágica	da	TV	e	de	fotografia.	

No	 Cenjor	 descobriu	 um	 novo	 olhar	 sobre	 o

registo	de	imagens	fixas	e	caminha	em	busca	de

uma	identidade	visual.

Saiba	mais	em	about.me/carina.amaral
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João	Serra	de	Almeida
Fotógrafo	 por	 paixão,	 aos	 12	 anos	 recebeu	 a

sua	primeira	câmara.	Com	ela	deu	os	primeiros

passos	nesta	arte,	fotografando	a	família,	amigos

e	 viagens.	 Em	 1984	 faz	 a	 sua	 1ª	 exposição

conjunta,	 na	 “Incrível	Almadense”,	 iniciando	 um

percurso	fotográfico,	repartido	pela	fotografia	de

autor	e	de	eventos	sociais.

Fotógrafo	profissional	desde	2013,	colabora	com

várias	entidades,	públicas	e	privadas.

Saiba	mais	em	facebook.com/joaoserradealmeida
Fotografia	por	Vânia	Guiomar
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Maria	Pereira
Do	bailado	à	medicina,	da	arte	equestre	à	vela,	de

tudo	gosta	um	pouco,	 tendo	permitido	viajar	mundo

fora.	Estimulada	pelas	histórias	fascinantes	de	um	avô

diplomata,	cedo	a	 levou	a	galerias	de	arte,	onde	a

fotografia	 já	a	 fascinava.	Em	criança	passava	horas

com	o	pai	a	revelar	fotografias.	

Apaixonada	 pela	 vida,	 afirma	 que	 "Uma	 fotografia

conta	 parte	 do	 que	 os	 seus	 olhos	 não	 conseguem

mostrar".

Saiba	mais	em	about.me/simplesmente.maria
Fotografia	por	Ferreira	Studio
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David	Xavier
Nasceu	 a	 gritar	 num	 verão	 quente	 de	 agosto,

após	 um	 parto	 difícil.	 Durante	 nove	 meses	 de

gestação	foi	alimentado	pela	sua	mãe	a	desejos

de	sopa	de	tomate	e	hortelã	fervida.

Ao	longo	da	vida	criava	coisas	que	não	cabiam

nas	gavetas	e	que	o	mantinham	vivo.	É	 inventor

de	vida,	amante	do	pós-capitalismo	e	alquimista

criador	 de	 signos,	 através	 dos	 quais	 estabelece

diálogos	com	a	realidade	que	o	entedia.

Saiba	mais	em	davidjsx@gmail.com
Fotografia	por	Vânia	Guiomar
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Patrícia	dos	Santos	Viegas
Alfacinha	de	gema,	nasceu	no	último	dia	do	mês

de	 agosto.	 A	 fotografia	 entrou	 na	 sua	 vida	 no

secundário,	quando	escolheu	Artes	e	Ofícios	e	no

qual,	pela	primeira	vez,	revelou	negativos.	

Curiosa	por	natureza,	formou-se	em	Jornalismo	e

a	fotografia	andou	sempre	de	braço	dado	com	a

informação.	 Um	 telefonema	 traçou-lhe	 o	 destino

e	decidiu	aprofundar	os	conhecimentos	nesta	arte

de	registar	imagens	fixas,	no	Cenjor.

Saiba	mais	em	about.me/patriciasantosviegas
Fotografia	por	Rita	Souza
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Valentina	Ernö
Valentina	 Ernö	 é	 o	 alter	 ego	 de	 Silvana,	 uma

Alcobacense	 que	 se	 estabeleceu	 em	 Lisboa.

Licenciada	 em	 Design	 de	 Comunicação	 e

Audiovisuais,	 teve	 o	 primeiro	 contacto	 com	 a

cobertura	 de	 concertos,	 em	 2008,	 durante	 o

programa	 Erasmus.	 A	 experiência	 ficou	 latente

até	 2014	 quando,	 a	 par	 da	 sua	 profissão	 que

entretanto	já	teimava	em	mudar	de	rumo,	decidiu

voltar	aos	concertos,	apenas	para	fotografar.

Saiba	mais	em	flickr.com/photos/silvanatdelgado
Fotografia	por	Pictoria
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MAR~M
Em	 pequena	 e	 a	 lápis	 de	 cera,	 dava	 cor	 às

fotografias	 produzidas	 pela	 Mãe,	 a	 preto	 e

branco.	Tem	uma	formação	variada	que	começa

na	 António	 Arroio,	 passa	 pelo	 Marketing	 e

Publicidade	e	termina	em	Sociologia.

Vê	a	fotografia	como	ferramenta	de	reconstrução

e	 reinvenção	 da	 sua	 realidade.	 O	 Cenjor

permitiu-lhe	explorar	e	consolidar	conhecimentos,

associando	valências	técnicas	à	sua	paixão.

Saiba	mais	em	morgado.marta@gmail.com	
Fotografia	por	Fernando	Santos	Costa
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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	quarto	escuro,	tinha	13	anos	e	a	paixão

por	este	meio	moldou	o	resto	da	sua	vida.	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,	e	editor	deste	"Notas	Soltas".

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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