
 
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 5ª 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	
	
	
	

Curso de fotograf ia  d ig i ta l  

 

 
Curso  dest inado a  todos com o ob jec t i vo  de  par t i lhar  os  conhec imentos  bás icos  
necessár ios  sobre  o  processamento  de  imagens d ig i ta is .  
 

 
19, 20, 21, 26 e 27 Fevereiro. 
18:00 - 21:00 
 

 
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 I I  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 de captura) 
 
AULA IV  
Edição fotográfica: 
Ferramentas de edição. 
Correções de enquadramento e cortes de imagem. 
(Exercícios práticos de edição) 
 
AULA V 
Edição fotográfica: 
Ajustes: exposição, brilho, contraste, saturação, curvas, etc. 
Redimensionamento para os diferentes outputs (web, impressão jacto de tinta e off-set). 
Arquivo e organização. 
(Exercícios práticos de edição) 
 

 
Sócios 50 € 
Estudantes 75 € 
Público geral 100 € 
 
 



Conversa com REVEALER 

 

 
É um dos objectivos deste evento, criar pontes entre startup´s e fotógrafos. 
 

 
Data: 2 Março 
15:00 - 17:30 H 
 

 
São uma startup que nasceu num programa de aceleração de empresas em Coimbra, em abril de 2018.  
Têm  um conceito base, o APP Revealer. Uma plataforma online que permite a apresentação de fotografias e a venda das 
mesmas durante um evento, através de um APP. 
 

 
Entrada livre 
 
Workshop de Edição avançada 

 

 
Destinado a todos que tenham conhecimentos básicos de Photoshop e Lightroom e queiram ver melhorados os 
seus fluxos de trabalho. 
 

 
Data::  9 Março 
14:30 - 19:30 H 
 

 
Revelação por zonas 
Preto & Branco 
Criação de slideshows  
Set-ups de impressão 
Galerias web 
Construção de books fotográficos 
Apresentações de portefolios junto de instituições e empresas 
 

 
Sócios 20 € 
Estudantes 30 € 
Público geral 40 € 



Workshop Fuck Photoshop  

      

 
O Photoshop e o Lightroom são os programas mais usados na edição fotográfica.  Mas, serão os únicos com 
resultados profissionais? Vamos mostrar que não. 
 

 
Data:  16 Março 
14:30 - 19:30 H 
 

 
Edição fotográfica com diversos programas e aplicações entre os quais: Intensify, Tonality, Noiseless, e Snapheal. 
 

 
Sócios 20 € 
Estudantes 30 € 
Público geral 40 € 
 
Conversa com SINGULAR PRINT 

 
 

 
Os serviços de impressão fotográfica passaram a ser uma dor de cabeça para os fotógrafos com o 
encerramento de muitas casas de comércio fotográfico, e com a passagem dos métodos analógicos aos 
métodos digitais. 
 

 
Data:  23 MARÇO 
15:00 - 16:30 H 
 

 
A Singular Print é uma empresa também direccionada para as necessidades dos fotógrafos. Desde impressão em 
diferentes papeis fotográficos a outros  suportes menos convencionais. 
 

 
Entrada livre 
 
Conversa com Bruno Porte la 

 
 

 
PRÉMIO ESTAÇÃO IMAGEM 2019 
Criada em 2007, a ESTAÇÃO IMAGEM é uma associação cultural sem fins lucrativos que tem como finalidade 
estudar, debater e divulgar todos os aspectos ligados à imagem, com particular incidência na fotografia.  
São a única entidade em Portugal a organizar anualmente um prémio internacional de fotojornalismo, cujo 
objectivo é promover a reportagem fotográfica. 



 

 
Data: 13 Abril 
15:00 - 16:00 H 
 

 
Apresentação do programa da edição 2019 a realizar em Coimbra de Abril a Maio. 
 

 
Entrada livre 
 
 

Conersa com JOSÉ MANUEL RIBEIRO 
 

 

 
“Foto jorna l ismo amanhã” 
O futuro do fotojornalismo na perspectiva de um experiente profissional. 
 

 
Data: 13 Abril 
16:30 - 17:30 H 
 

 
José Manuel Ribeiro iniciou a sua carreira profissional em 1982 em Lisboa. 
Como fotojornalista e editor trabalhou na agencia LUSA, jornal Público, agencia REUTERS e actualmente colabora com a 
agencia AFP, Comissão Europeia, UN FAO, UN UNHC para os refugiados. 
 
Desenvolveu o seu trabalho, sensibilidade e competências ao longo dos anos em áreas como, Noticias, Desportos, 
Ambiente, Zonas de Risco, Artes, Ilustração, Retrato, Eventos, Viagens e Turismo. 
 
É actualmente professor/formador convidado do Inst. Português de Fotografia, Centro Protocolar de Formação de 
Jornalistas CENJOR e do Curso de Comunicação do Polo de Abrantes do Inst. Politécnico de Tomar. 
 

 
Entrada livre 
 
 
 
 
 

www.fotografia-aac.pt 
 

info: sfotografia.aac@gmail.com 


