A formação é um instrumento determinante na busca do domínio técnico e ganhos de produtividade.
Mais que a formação de base, ou atualizações contínuas de conhecimentos, a 6ª 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.
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FORMAÇÃO EM FOTOGRAFIA: NOVOS PARADIGMAS
José L. Diniz

A Secção de Fotografia AAC convidou José L. Diniz, fotógrafo e professor, para uma conversa online
sobre os novos paradigmas da formação em Fotografia.
A pandemia trouxe novas formas de ensino e formação; nesta conversa iremos abordar diferentes vias
de ensinar Fotografia, das aulas presenciais às soluções por via online, respetivas vantagens e
inconvenientes.

31 Janeiro 2021

Plataforma ZOOM

21H30

1H00 (aprox)

Grátis

F**K PHOTOSHOP
Videoaulas
Conjunto de vídeoaulas onde são apresentados sete programas alternativos ao Photoshop. Estas
ferramentas, cada uma com uma especificidade própria, servem a pós-produção de fotografias digitais
tirando o melhor proveito através da rapidez e eficiência a um custo mais reduzido.
Disponíveis online para todos aqueles que tenham o mínimo de conhecimento de edição fotográfica.

AFFINITY PHOTO

Começa a ser a primeira escolha para fotógrafos e criativos em todo mundo, especialmente para todos
aqueles que pretendem velocidade, poder e precisão num editor de imagens.
Este programa foi criado para trabalhar de mãos dadas com a mais recente tecnologia e vem com
recursos que o tornam uma alternativa ao Photoshop e Lightroom. É o único editor de fotografias
totalmente integrado aos sistemas operativos: macOS, Windows e iOS.

INTENSIFY

Um software que permite criar poderosas imagens fotográficas com drama e detalhes sem
precedentes.
O controle preciso do contraste, estrutura, detalhe e nitidez oferece resultados de alta qualidade.

TONALITY

Este software inspira-se na fotografia analógica, no filme preto e branco, e transporta-a de maneira
inteligente para o processo digital.
Inclui um conjunto completo de recursos inspirados na câmara escura para criar incríveis fotos
monocromáticas. Mais de 150 predefinições fornecem um excelente ponto de partida com apenas um
clique.
NOISELESS

É um aplicativo indispensável para redução de ruído de imagem, resultado muitas vezes de ISO´s
elevados.
Torna as fotografias limpas, mais suaves e vibrantes em breves segundos.
SNAPHEAL

Remove pessoas e objetos indesejados, corrige imperfeições da pele, restaura fotos danificadas mais
rápido, mais fácil e melhor do que todos os outros aplicativos.
Usa uma série de algoritmos patenteados para determinar o que deve ser preenchido onde estava o
objeto que se removeu. Repara de forma inteligente e rápida a foto com sugestões inteligentes sobre o
que preencher.

JPEGmini

Através de um algoritmo esta ferramenta reduz o tamanho das imagens sem perda perceptível na
qualidade, ideal para fazer “re-size” mantendo a sua qualidade.
É também o programa ideal para quem trabalha com um grande fluxo de trabalho, nomeadamente na
criação de galerias nas redes sociais e websites.

COLORSTROCKS

É o editor de fotos mais popular e rico em recursos para colorir seletivamente fotografias.
Tem ferramentas e recursos que não estão disponíveis em nenhum aplicativo semelhante.
Possibilidade de uma parte da imagem ficar a cor e o restante da foto ficar monocromático
rapidamente.

AFFINITY PHOTO = https://www.youtube.com/watch?v=GXE7OmoHECY
INTENSIFY = https://www.youtube.com/watch?v=W3yWd1EUhps
TONALITY = https://www.youtube.com/watch?v=jUWJSpmM4QU
NOISELESS = MAR
SNAPHEAL = MAR
JPEGmini = ABR
COLORSTROCKS = ABR

YOUTUBE /CANAL “F**K Pshotoshop”
https://www.youtube.com/channel/UChy-idXGtT0tWTzq9JH3HMQ

Grátis

ASSOCIAÇÃO CC 11
João Porfírio

CC 11 é uma associação cultural constituída por profissionais ligados ao jornalismo visual, cuja
finalidade é desenvolver actividades de divulgação e promoção de projectos de fotografia e vídeo,
através de várias vertentes.
Convidámos João Porfírio para falar sobre a nova exposição que a CC 11 vai apresentar em Lisboa, na
Casa da Imprensa. Um trabalho que fez na campanha das presidenciais nos EUA, chama-se
ESTADOS DESUNIDOS DA AMÉRICA. Vai inaugurar a exposição e lançamento de livro a 20 Janeiro,
dia da tomada de posse do Biden.

6 Fevereiro 2021

Plataforma ZOOM

21H30

1H00 (aprox)

Grátis

O DISCURSO NU
João de Castro

Apresentação de portefólio
Dicas técnicas (produção, equipamento e iluminação)
Modelos (interacção e conduta)
Ética

20 Fevereiro 2021

Plataforma ZOOM

21H30

1H30 (aprox)

Grátis

FOTOGRAFIA PARA AGENTES IMOBILIÁRIOS
Secção de Fotografia AAC

A fotografia é o primeiro contacto com o imóvel que tem para vender ou alugar. A apresentação do
local a negociar é cada vez mais um fator determinante na hora da decisão.
Este workshop pretende capacitar os agentes imobiliários a terem total autonomia técnica para
apresentarem os imóveis que têm em carteira mais atractivos, distinguindo-se da concorrência.
Luz, enquadramento e captura.
Conselhos práticos e úteis.
Captura com máquinas reflex.
Captura com smartphones.
Edição e correcção de cor.
Tecnologia NODALVIEW.

7 Abril 2021

FLUXO – Coworking
Edifício Fernão Magalhães, R. Padre Estevão Cabral – 6º Andar

10H00-12H30 / 14H00-18H00

6H30

Sócios da Secção de Fotografia AAC € 40,00
Estudantes / Desempregados/ Reformados € 50,00
Agentes imobiliários / Público geral € 75,00

FOTOGRAFIA DIGITAL
Secção de Fotografia AAC
Este curso tem como objectivo partilhar os conhecimentos básicos necessários sobre a captura e
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 III
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:
Ferramentas de edição.
Correções de enquadramento e cortes de imagem.
AULA V
Edição fotográfica:
Ajustes: exposição, brilho, contraste, saturação, curvas, etc.
AULA VI
Edição fotográfica:
Redimensionamento para os diferentes outputs (web, impressão jacto de tinta e off-set).
Arquivo e organização.

11, 12, 13, 18, 19 e 20 MAI

Edifício AAC

18H00 / 20H30

15 Horas

Sócios da Secção de Fotografia AAC € 50,00
Estudantes / Desempregados/ Reformados € 90,00
Público geral € 120,00

VISITAS VIRTUAIS
Fotografias a 360º

As fotografias 360º capturam todos os ângulos, todo o espaço à nossa volta e, no momento da
visualização, é possível navegar na imagem.
Com o avanço da tecnologia é possível criar ambientes imersivos e panorâmicos, que permitem a
inclusão de elementos multimédia com informações complementares à própria imagem através de
visitas virtuais.

Material necessário
Captura
Edição
Alojamento em plataformas online

25 Maio 2021

FLUXO – Coworking
Edifício Fernão Magalhães, R. Padre Estevão Cabral – 6º Andar

14H00 – 19H00

5H00

Sócios da Secção de Fotografia AAC = 20,00 €
Estudantes / Desempregados = 30,00 €
Público geral = 50,00 €

+ INFORMAÇÔES

www.fotografia-aac.pt
www.joseldiniz.pt
www.facebook.com/associacao.cc11
www.facebook.com/porfirio.joao
www.joaodecastro.com
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