
 

 
 
A formação é um instrumento determinante na busca do domínio técnico e ganhos 

de produtividade, não só pela qualificação dos recursos humanos mas pela 

capacidade de melhoria no desempenho e produção de trabalhos de autor. Mais 

que a formação de base, ou atualizações contínuas de conhecimentos, a 3ª edição 

da actividade pedagógica Black & Light pretende constituir um treino de 

competências práticas, na troca de experiências estabelecidas com diferentes 

profissionais, nas diversas possibilidades oferecidas pela fotografia. 



 

PROGRAMA 
 
 
PALESTRA 
Normalização ISO e Metrologia na Fotografia e Multimédia 
Comissão Técnica Portuguesa ISO TC 174 
Estado-de-Arte 
António Manuel Morais - IPF 
4 Abril 2015 
 
 
WORKSHOP 
A Instalação e a fotografia 
Patrícia Sucena de Almeida 
11 Abril 2015 
 
 
CURSO 
Fotografia Digital 
Secção de Fotografia AAC 
13, 14, 15, 20 e 21 Abril 2015 
 
 
WORKSHOP  
Fotografia Social by Night 
Raul Botellero 
18 Abril 2015 
 
 
WORKSHOP  
Fotografar com smartphones 
Secção de Fotografia AAC 
24 Maio 2015 
 
 
WORKSHOP  
Cinemagraph 
Secção de Fotografia AAC 
31 Maio 2015 
 
 
MASTER CLASS 
A expressão do Ego 
João de Castro 
6 Junho 2015 
 
 
WORKSHOP  
Digitalização e edição digital a partir de película 35 mm 
Secção de Fotografia AAC 
13 Junho 2015 



 
 

CONTEÚDOS 
 
 

 
 
PALESTRA 
Normalização ISO e Metrologia na Fotografia e Multimédia 
Comissão Técnica Portuguesa ISO TC 174 
Estado-de-Arte 

 
 
A “CT174 – Comissão Técnica de Fotografia” é um Organismo de Normalização 
Sectorial do Instituto Português de Fotografia, entidade reconhecida pelo Instituto 
Português de Qualidade (IPQ) e que lhe dá competência para a elaboração de 
normas portuguesas originais e tradução de normas ISO. 
 
O trabalho fundamental da CT174 reside na Normalização em Fotografia em 
consonância com as determinações do ISO Technical Committee – TC42-
Photography, das determinações do Organismo de Normalização Nacional (ONN. 
IPQ) e orientações do Organismo de Normalização Setorial (ONS.Ipf). 
 
Mini-Auditório Salgado Zenha – Edifício AAC 
17h00 – 19h00  
4 Abril  
 
 
WORKSHOP 
A Instalação e a fotografia 

 
Abordagem teórico-prática da Arte da Instalação e a Fotografia como meio 
artístico. Conceitos, elementos, características da Arte da Instalação e 
desenvolvimento de um protótipo de projecto artístico (Instalação) com Fotografia. 
 



Parte I | 10h30-12h30 

Apresentação geral da Arte da Instalação, especificando as criações inseridas nesta 
forma artística e que introduzem a fotografia como meio, a solo ou em interacção 
com outras disciplinas. Propõe-se a sua definição através de conceitos, elementos, e 
características, valorizando-se não só a conexão entre criadores, intervenientes e 
equipa técnica, mas também a igualdade de importância nos “seus papéis”, 
encaminhando o público para uma experiência sensorial e imersão totais. 
 
Parte I I  | 14h-18h 

Desenvolvimento individual, pelos participantes, de um protótipo de projecto 
inserido na forma artística abordada, devidamente guiado (plano base específico), 
utilizando a fotografia como meio a solo ou em interacção com outros meios. Para 
este efeito, deve previamente ser seleccionada e enviada aquando da inscrição, 
uma imagem (pelo participante) que servirá de base para o processo prático. 
 
Sala SESLA  (a confirmar) – Edifício AAC  
10h30 / 13:00  – 14h30  / 17h30 
11 Abril 
 
CURSO 
Fotografia Digital 

 
 
Este curso destina-se a todos, com ou sem equipamento, e tem como objectivo 
partilhar os conhecimentos básicos necessários sobre o processamento de imagens 
digitais. 
 
AULA I 
Fotografia digital: breve introdução histórica. 
As diversas máquinas fotográficas. 
Constituição de uma máquina reflex, suas capacidades técnicas e criativas. 
Controlo da exposição: ISO (sensibilidade), velocidade (obturador) e abertura (diafragma). 
 
AULA II e I I I  
Medição de luz e valores corretos de exposição. 
Enquadramento, diferentes tomadas de vista. 
Profundidade de campo. 
Identificação dos elementos estruturais de uma fotografia (ponto, linha, forma, textura e cor). 
(Exercícios práticos) 
 



AULA IV 
Edição fotográfica: Adobe Photoshop. 
Ferramentas de edição. 
Correções de enquadramento e cortes de imagem. 
Ajustes: exposição, brilho, contraste, saturação, curvas, etc. 
 
AULA V 
Redimensionamento para os diferentes outputs (web, impressão jacto de tinta e off-set). 
Arquivo e organização. 
 
Sala SESLA  (a confirmar)  – Edifício AAC 
18h00 – 21h00 H  
13, 14, 15, 20 e 21 Abril 
 
 
WORKSHOP  
Fotografia Social by Night 

       
 
Cada vez mais os promotores de eventos, convívios, festas temáticas e espaços de 
diversão nocturno procuram a fotografia como meio de registo e promoção dos 
seus eventos sociais. Este workshop, aberto a todos os interessados - público geral, 
pretende contribuir com o conhecimento técnico necessário para fazer fotografia 
sobre o ambiente nocturno. 
 
Parte I | 18h30-21h30 

Aspectos técnicos, questões de ética e sugestões práticas de trabalho. Formação 
orientada para registos fotográficos em clubes nocturnos e festas particulares. 
 
Parte I I  | 23h-02h00 

Exercícios práticos numa discoteca da cidade. 
 
Mini-Auditório Salgado Zenha – Edifício AAC 
18 Abril 
 
 
WORKSHOP  
Fotografar com smartphones 

 



Fotografar com um smartphone tornou-se um hábito. Apesar de um haver 
diferenças em relação a uma máquina fotográfica é uma grande vantagem a sua 
mobilidade e acessibilidade. 
 
Este workshop permite ter o acesso a diversa informação técnica importante sobre o 
manuseamento e controlos de um smartphone. A edição com aplicações mais 
simples e eficazes, com possibilidades de uploads directos para as diversas redes 
sociais, é outra das utilidades abordadas nesta formação. 
 
Mini-Auditório Salgado Zenha – Edifício AAC 
15h00 – 18h00 
24 Maio 
 
 
WORKSHOP  
Cinemagraph 

 
 
Em 2009 o artista gráfico Kevin Burg começou a fazer experiências com uso de 
imagens no formato GIF. Na cobertura da NYFS (Semana de Moda de Nova Iorque), 
junto com a fotógrafa Jamie Beck, nasceria o que batizaram de Cinemagraph 
(Cinemagrafia): utilizando técnicas da fotografia tradicional, misturaram o uso de 
quadros de animação para criar a ilusão de movimento em partes isoladas da 
imagem. Como descreveria a super modelo Coco Rocha: “é mais que fotografia, e 
menos que vídeo”. 
 
Este workshop visa partilhar a informação sobre esta técnica e fazer exercícios 
prácticos de construção imagens Cinemagraph, através de software específico. 
 
Mini-Auditório Salgado Zenha – Edifício AAC 
10h30 / 13h00  – 14h30  / 17h30  
31 Maio  
 
 
MASTER CLASS 
A expressão do Ego 

 



Expressão / transgressão / compulsão. 
Não imagem mas sim linguagem; fazer fotografia à descoberta do(s) Eu(s). Nua ação 
de Exprimentá-lo(s). 

 
 
Mini-Auditório Salgado Zenha – Edifício AAC 
10h30 / 13h00  – 14h30  / 17h30  
6 Junho 
 
 
WORKSHOP  
Digitalização e edição digital a partir de película 35 mm 
 

    



Por uma questão de arquivo e conservação ou pela particularidade da fusão entre 
os dois processos, na utilização de máquinas Lomo por exemplo, esta formação 
abordará a metodologia mais eficaz na passagem do processo analógico para o 
digital. 
 
Mini-Auditório Salgado Zenha – Edifício AAC 
10h30 / 13h00  – 14h30  / 17h30  
13 Junho 
 

 
 

PREÇOS 
 
 
 
 

PALESTRA 
Entrada livre 
 
 
WORKSHOPS 
Público Geral: 20,00 € 
Estudantes: 10,00 € 
Sócios da Secção de Fotografia AAC: 5,00 € 
 
 
MASTER CLASS 
Público Geral: 30,00 € 
Estudantes: 15,00  
Sócios da Secção de Fotografia AAC: 7,50 € 
 
 
CURSO FOTOGAFIA DIGITAL 
Público Geral: 90,00 € 
Estudantes: 75,00 € 
Sócios da Secção de Fotografia AAC: 60,00 € 
(Limitado a 10 inscrições.  
Este curso dá acesso às Noites do Parque, durante a Queima das Fitas, para concluirem a parte práctica da formação). 
 
 
 

 
 

 
 

www.fotografia-aac.pt 
sfotografia.aac@gmail.com 

www.facebook.com/AACfotografia 
 
 



 
 

PASSE GERAL 
Todas as formações 

 
 
Promoção l imitada a 10 PASSES GERAIS.  
 
Além do desconto substancial, este passe permite acesso às Noites do Parque para 
complementar a sua formação colaborando com a Secção de Fotografia AAC nas 
suas actividades durante a Queima das Fitas 2015. 
 
OFERTAS 
1 Livro 
Queima das Fitas - Fotografias 
 
1 Revista 
Lado B 
 
1 DVD 
[Picture] Making-of  
QUEIMA DAS FITAS 2014 

 
 

PREÇOS 

Sócio da Secção de Fotografia AAC  € 70,00 
POUPA € 22,50 

 

Estudante € 100,00 
POUPA € 40,00 
 

Não Estudante € 150,00 
POUPA € 70,00 
 
 
 

         



 
 

 


