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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
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instigados	 a	 olhar	 para	 as	 suas	 fotografias,	 de

forma	pessoal,	e	a	criar	uma	imagem	sua.

Estas	"Notas	Soltas",	na	sua	versão	9.0,	não	são

um	ponto	de	chegada,	antes	um	ponto	de	partida

para	 todos	 os	 formandos.	 Aqui	 encontram

imagens	do	Adriano,	do	Alvares,	do	Amadeu,	da

Ana,	 da	 Andreia,	 do	 Armando,	 do	 Carlos,	 da

Joana,	do	 Joel,	do	 José,	da	Natália,	do	Nuno	e

da	Rita,	a	quem	agradeço,	eu	e	o	Luis	Murtinha,	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.	

Ricardo	Dias

Formador	do	Curso	de	Fluxo	Fotográfico	Digital
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Joana	Bom
Formada	em	Economia	começa	a	aprender	fotografia,	de	forma

autodidata,	 em	 Outubro	 de	 2014,	 num	 contexto	 de	 forte

desemprego	 no	 país.	 Depois	 decide	 ingressar	 no	 Cenjor,	 no

qual	frequentou	todos	os	módulos	de	fotografia.

Com	um	forte	gosto	pelo	fotojornalismo,	tem	vindo	a	debruçar-

se	sobre	temas	de	conflito	na	conjuntura	atual,	como	o	fluxo	de

refugiados	na	Europa,	as	comunidades	ribeirinhas,	a	cultura	do

açaí	 na	Amazónia	 e	 as	 marcas	 de	 uma	 Polícia	 ainda	 Militar,

estes	 últimos	 no	 Brasil.	 Versa	 ainda	 um	 trabalho	 concetual,

centrado	na	Mulher,	focado	na	problematização	da	sexualidade.

Saiba	mais	em	www.joanabom.wordpress.com
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Ana	Sofia	Calaça
Vive	 em	 Cascais,	 é	 jornalista	 e	 sempre	 gostou	 de

contar	histórias.

Um	 dia	 deixou	 em	 casa	 o	 bloco	 de	 notas	 e	 levou	 a

câmara	 fotográfica,	 na	 tentativa	 de	 procurar	 outras

formas	 de	 expressão	 além	 das	 palavras.	 Desvendar

sonhos	e	segredos	com	um	simples	olhar	 fotográfico.

A	 aventura	 das	 imagens	 para	 completar	 ou	 quem

sabe	desconstruir	a	escrita.	Pinceladas	de	luz.	

Saiba	mais	em	www.facebook.com/ana.calaca	

Fotografia	por	Natália	Poeiras
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Natália	Poeiras
Nasceu	em	Évora,	mas	foi	a	vila	de	Pavia	que	a	viu	crescer.

Rumou	a	Lisboa,	onde	 iniciou	a	 formação	em	Ciências	da

Comunicação.	

É	apaixonada	pela	fotografia	desde	muito	cedo	e	foi	de	uma

forma	autodidata	que	começou	a	registar	os	momentos	em

família,	fotografia	de	rua,	paisagens,	retratos	e	muito	mais.

Sentiu	 a	 necessidade	 de	 saber	 mais	 e	 foi	 no	 Cenjor	 que

encontrou	 a	 alavanca	 para	 aguçar	 a	 sua	 curiosidade,

aprofundar	 conhecimentos	 e	 aprimorar-se	 na	 arte	 de

eternizar	momentos.	

Saiba	mais	em	www.eyeem.com/nataliapoeiras

Fotografia	por	Joel	Valente
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Andreia	Deus

Fotografia	por	Mário	Santos

Ama	 a	 fotografia	 desde	 sempre	 mas	 desde	 o	 nascimento	 da

sua	filha,	Clarisse,	a	fotografia	tornou-se	ainda	mais	especial.	

O	pôr-do-sol,	um	bom	filme,	borboletas,	o	céu,	ler	poesia,	viajar,

energia	 positiva	 e	 pessoas	 que	 entendem	 ou	 fazem	 por

entender	o	outro	e	o	mundo,	reflectem-se	nas	suas	fotografias.

Acredita	existir	uma	imensa	beleza	no	mistério	de	não	saber	a

realidade	de	uma	fotografia,	olhar	e	perguntar	"o	que	este	autor

pensou	ou	sentiu?",	"qual	a	história	por	detrás	da	fotografia?".	

Fotografar	 é	 mostrar	 aos	 outros	 o	 que	 eles	 não	 conseguem

"ver".	Olha	à	volta	e	pensa:	“Isto	aqui	dava	uma	boa	foto”.	Click.	

		

Saiba	mais	em	about.me/andreiadeus	
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Rita	Fonseca
Nascida	e	criada	em	Oeiras,	 foi	desde	sempre	apaixonada

por	 fotografia.	 Estudou	 Ciências	 da	 Comunicação,	 Digital

Account	&	Project	Management	e	fez	várias	formações	em

Jornalismo.	 Em	 2017	 decidiu	 investir	 na	 formação	 em

fotografia,	no	Cenjor.	

Já	viveu	e	trabalhou	na	Bulgária,	num	projeto	de	festival	de

cinema	 europeu	 e	 aspira	 conhecer	 o	 maior	 número	 de

países	possível.

Saiba	mais	em	ritaa.fonsecaa@gmail.com	

Fotografia	por	Armando	Monteiro
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José	Ricardo	
Natural	 de	 Lisboa,	 nascido	 num	 dos	 bairros	 típicos	 da

capital,	 fruto	 da	 geração	 baby	 boom,	 apaixona-se	 pela

fotografia	no	final	dos	anos	70.	

Esta	 arte	 esquecida	 na	 sua	 vida	 volta	 a	 surgir	 numa	 fase

inesperada,	com	novos	 rumos.	Um	convite	do	Cenjor	abre

uma	nova	porta	e	novos	desafios.	

A	 experiência	 e	 aprendizagens	 adquiridas	 acabaram	 por

mudar	a	sua	vida,	e	criar	novos	polos	e	áreas	de	interesse.

Saiba	mais	em	joseantonio.ricardo@gmail.com	

Fotografia	por	Joel	Valente
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Amadeu	Vilaça
Amadeu	na	forma	e	Vilaça	no	conteúdo,	dê	para	onde	der	a

semiótica,	 interessa-se	 por	 sentimentos	 e	 emoções,

chamas	antigas	e	céus	estrelados	 -	 "como	são	parcos	em

estrelas	os	céus	dos	puritanos".	

Escreve	 com	sonhos	e	afinco,	 estudou	Filosofia	 e	desistiu

da	 Filosofia.	 Trabalhou	 na	 indústria	 discográfica;	 gosta	 de

música,	de	Artes	em	geral.	Fez	rádio	e	transmitiu	paixões.	

Estudou	 fotografia	 para	 perceber	 que	 não	 se	 aprende	 a

fotografar.	Às	vezes	anda	por	aqui	como	um	gato	cinzento,

branco	por	fora	e	preto	por	dentro.	Às	vezes	anda	por	aqui!	

		

Saiba	mais	em	amadeu.vilaca@gmail.com	
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Adriano	Fernandes
Adriano	 Fernandes,	 também	 conhecido	 no	 mundo	 da

fotografia	por	Didi	Joe,	deu	inicio	à	sua	atividade	fotográfica

na	 cidade	 do	 Lubango.	 Nascido	 em	 Malanje,	 Angola,

encontrou	 aí	 as	 suas	 motivações	 para	 um	 percurso

fotográfico	 inspirado	 nas	 belezas	 naturais	 das	 Quedas	 de

Kalandula	 e	 na	 Fenda	 de	 Tudanvala.	 No	 início	 da	 idade

adulta	 ingressou	 na	 Televisão	 Pública	 de	 Angola,	 onde

alargou	as	suas	habilitações	audiovisuais.

Atualmente	vive	em	Portugal	onde	desenvolve	trabalhos	de

imagem	e	vídeo	para	a	comunidade	angolana.

Fotografia	por	Clara	Marques
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Nuno	Galhoz
De	 Almada,	 essa	 terra	 onde	 a	 Luz	 e	 as	 Trevas	 se

confrontam	 e	 lhe	 incutem	 os	 principais	 motivos	 de

influência,	foi	nela	que	desenvolveu	o	gosto	pela	arte.	Com

“ligação	direta”	ao	som,	à	sonoplastia	em	geral,	sempre	se

manobrou	 na	 construção	 da	 sua	 música	 	 através	 da

idealização	 de	 imagens	 em	 servo	 de	 conseguir	 contar

estórias…	 O	 tempo	 tornou.	 É	 agora	 o	 tempo	 de	 contar

estórias	com	imagens.	

		

Saiba	mais	em	facebook.com/nuno.galhoz	
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Joel	Valente
Nasceu	em	Alcântara	no	ano	de	1980.	

Profissionalmente	fez	um	pouco	de	tudo,	tendo-se	formado

em	Engenharia	Civil.	

O	 gosto	 pela	 fotografia	 foi-se	 instalando	 e	 com	 ele	 a

vontade	 de	 ganhar	 conhecimentos	 técnicos	 acerca	 da

mesma.	É	dela	que	surge	o	seu	 ingresso	no	Cenjor,	onde

tem	feito	todo	o	percurso	de	formação	na	área.	

Com	 a	 certeza	 que	 o	 seu	 processo	 de	 aprendizagem	 não

ficará	por	aqui	tem	a	consciência	que	o	passo	seguinte	será

encontrar	a	sua	identidade	fotográfica.

	

Saiba	mais	em	joelferreiravalente@gmail.com	

Fotografia	por	Andreia	Deus
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Carlos	Apolo	Martins
Há	 muito	 que	 se	 interessa	 pela	 fotografia	 mas	 deixou-se

encantar	com	a	própria	matéria	da	fotografia:	a	luz.	É	a	esta

que	 dedica	 grande	 parte	 da	 sua	 actividade	 profissional

ligada	à	iluminação	para	Teatro.	Voltou	de	novo	à	fotografia

por	 razões	muito	 técnicas	que	se	prendiam	apenas	com	a

necessidade	 de	 fazer	 um	 registo	 documental	 mais

elaborado	 da	 sua	 produção	 artística	 mas	 deu	 consigo	 a

fotografar	algo	mais…	

		

Saiba	mais	em	c.apolomartins@gmail.com			
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Alvarez	Mello
O	 fascínio	 e	 gosto	 pela	 fotografia	 foi	 desde	 sempre	 uma

constante.	Começou	a	fotografar	com	uma	máquina	de	fole

da	Kodak	que	o	seu	pai	possuía	e	que	ainda	hoje	guarda

como	relíquia	e	com	grande	estima.

Na	 adolescência	 revelava	 e	 ampliava	 numa	 das	 casas	 de

banho,	 adaptada	 para	 o	 efeito.	 Passava	 horas	 e	 horas,

revelando	e	ampliando	as	 fotos	que	achava	melhores.	Era

tal	o	entusiasmo	que	se	esquecia	de	comer.

Foi	sempre	um	autodidata,	até	hoje.	Fotografa	com	gosto	e

prazer,	procurando	fazer	melhor	a	cada	nova	imagem.

Saiba	mais	em	about.me/alvaresmello

Fotografia	por	Joel	Valente
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Armando	Pardal	Monteiro
Nasceu	em	Lisboa	no	ano	de	1967	

Técnico	 cartográfico	 de	 profissão,	 trabalhou	 durante	 27

anos	 com	 fotografia	 aérea.	A	 fotografia	 fascina-o	 mas	 é	 o

retrato	 que	 o	 conquista,	 no	 qual	 tenta	 captar	 o	 momento

certo	de	uma	expressão,	de	um	olhar	ou	sorriso.	

A	 cor	 sépia	 é	 para	 ele	 presente	 e	 não	 passado…um

presente	feito	de	retratos.

Conta	 no	 seu	 curriculum	 com	 várias	 reportagem

fotográficas	 de	 eventos	 desportivos,	 casamentos,

batizados,	entre	outros

	

Saiba	mais	em	about.me/apardalmonteiro	

Fotografia	por	Andreia	Deus
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Ricardo	Dias
Lembra-se	 de	 ter	 "modificado"	 a	 primeira	 casa	 de

banho,	 em	 casa	 dos	 pais,	 há	 mais	 de	 35	 anos.

Chamou-lhe	quarto	escuro,	tinha	13	anos	e	a	paixão

por	 este	 meio	 moldou	 o	 resto	 da	 sua	 vida.	 Da

fotografia	 fez	 profissão,	 primeiro	 como	 fotógrafo	 e

depois	 como	 jornalista,	 e	 mais	 recentemente	 como

consultor.	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,	e	à

Cristina	Guerreiro	pela	inestimável	ajuda	com	o	seu	olhar	final.
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