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Curso de Iniciação à FotografiaCurso de Iniciação à Fotografia
Vem descobrir o fotógrafo que há em ti!Vem descobrir o fotógrafo que há em ti!

Programa

Vem descobrir o fotógrafo que há em ti!Vem descobrir o fotógrafo que há em ti!
3ª edição de 3 fevereiro a 10 março de 20153ª edição de 3 fevereiro a 10 março de 2015
Porto Porto –– Baixa junto Av. AliadosBaixa junto Av. Aliados

Inscrições abertas para a frequência de aulas do Curso de Iniciação à Fotografia no Porto,
a decorrer em sala/estúdio na Rua Elísio de Melo com um total de 33,5 horas teórico/práticas.

OBJETIVOS GERAIS DO CURSO

O Curso de Iniciação à Fotografia Digital destina-se a quem pretenda tirar melhor aproveitamento do seu
equipamento fotográfico, bem como adquirir os conhecimentos de base de domínio das técnicas
fotográficas. Com características teórico-práticas, intercalam-se os conhecimentos que vão sendo adquiridos
nas sessões teóricas com a prática fotográfica e discussão dos resultados obtidos.

Será efetuado um exercício de aferição de conhecimentos que servirá como ponto de partida para o
controlo da aquisição de conhecimentos.

Conteúdos programáticos:
- A fotografia como forma de comunicação, a luz, formação da imagem, temperatura de cor, a câmara fotográfica,
capacidades técnicas e visuais, os suportes fotográficos e os tipos de sensores, obturador e velocidade de obturação;
- Diafragmas, aberturas e profundidade de campo, relacionamento e aproveitamento das escalas, incluindo a
sensibilidade, tipos de objetivas, principais acessórios, noções de composição, elementos estruturais da linguagem
plástica.

€ 40 / sócio x 2 meses (fevereiro e março). Custo total de € 80,00.Custos

Dia tipo das às Duração

03 fevereiro 3ª T/P 18:00 20:30 02:30

05 fevereiro 5ª Teórica 18:15 20:15 02:00

12 fevereiro 5ª Teórica 18:15 20:15 02:00

14 fevereiro Sáb Prática 09:00 18:00 08:00

24 fevereiro 3ª Teórica 18:15 20:15 02:00

26 fevereiro 5ª Teórica 18:15 19:45 01:30

Horário

Na 1ª sessão do curso poderão ser efetuados, por comum 
acordo, ajustes ao calendário.

26 fevereiro 5ª 
Prática 
Noturna 20:15 23:15 03:00

05 fevereiro 5ª Teórica 18:15 20:15 02:00

07 fevereiro Sáb Prática 09:00 18:00 08:00

10 março 3ª Teórica 18:00 20:30 02:30



Pré-requisitos: O formando deverá ter acesso a um equipamento fotográfico de qualquer tipo. Alguns equipamentos 
poderão não ter capacidade de exploração plena dos conceitos ministradosDiversos poderão não ter capacidade de exploração plena dos conceitos ministrados.

O formando deverá indicar na ficha de inscrição qual a marca e o modelo do(s) equipamento(s) que vai utilizar durante o
curso.

Ao longo do curso será disponibilizado material de apoio sobre os temas tratados nas sessões.

Diversos

Inscrições limitadas e até 28 de janeiro (aulas condicionadas a número mínimo de participantes).

Até 30 de janeiro, informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas.

Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.
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Condições

A desistência, após a confirmação da respetiva inscrição, implica o pagamento pelo seu custo real.

Testemunhos

Olá, eu sou o Rui, mais conhecido no mundo da fotografia como o ruigarcia1969.
Frequentei o curso de iniciação à fotografia do nosso Clube no inverno 2013/ 2014. Foi uma experiência magnífica onde, para além de apreender a concretizar a 
minha atividade preferida, a Fotografia, conheci e fiz novos amigos.
Foi um curso onde me foram ensinados alguns conceitos e técnicas fotográficas logo aplicadas/os à prática o que, permitiu uma melhor consciencialização/ 
interiorização dos conceitos e técnicas ensinadas e conferiu uma dinâmica muito atrativa ao curso pois, tal como julgo suceder com todos com a máquina na mão, 

Alguns dos participantes nas duas sessões anteriores quiseram partilhar com os futuros formandos as suas 
experiências, que aqui apresentamos.

ç p , j g q ,
só queria era fotografar.
Este curso alterou por completo a forma como encaro a fotografia. Neste momento e após o curso, concebo e penso a atividade de fazer fotografia que é bem 
diferente de tirar fotografias!
Bem na senda da formação, onde a componente teórica seguiu-se a componente prática, convido-vos a todos a dar uma espreitadela ao meu “Photostream”; basta 
escreverem ruigarcia1969 na pesquisa do Google e têm uma pequena amostra do que eu aprendi a fazer com este curso. 
Quanto às pessoas?
Bem, quanto às pessoas, isso não sei, depende de cada um, não é? 
Uma coisa Vos garanto: 
O nosso Mestre é do melhor que há, sempre disponível, amigo, compreensivo e tem a capacidade de descer à nossa realidade para nos puxar para um patamar 
mais próximo do dele.
Inscrevam-se! Vão ver que vão dar o vosso tempo e dinheiro por muito bem aplicados.
Como diz o nosso Mestre bons momentos fotográficosComo diz o nosso Mestre, bons momentos fotográficos.
Rui Garcia

Foi com grande expectativa que iniciei o Curso, expectativa 
que não foi gorada, pois terminei-o com uma grande 
motivação, que continua passado um ano, animado por uma 
grande Paixão em  aprender Fotografia e a Fotografar.
O Curso e o Monitor foram os seus causadores.
Um abraço fotográfico.
Nota: palavras simples mas sinceras.
Leonel Manso

Os cursos de fotografia do Clube Millennium bcp que frequentei, ministrados pelo professor 
Laurindo Almeida, deram-me uma visão mais alargada daquilo que é a fotografia.
Não só em termos técnicos mas, também, na forma como olho para o que me rodeia - a 
perceção e sensibilidade para os pormenores que nem sempre via mas que agora 
despertaram.
Para além disso o convívio e o bom ambiente das saídas fotográficas nas aulas práticas 
tiveram uma enorme importância na aprendizagem, quer pela troca de opiniões e 
conhecimentos entre os elementos da turma e o professor, quer pela qualidade dos temas 
escolhidos.escolhidos.
Obrigado aos colegas do curso e ao Laurindo pelos excelentes momentos e, sobretudo, pela 
capacidade de agregar o conhecimento e cimentar a amizade entre todos.
Óscar Frias

Gostei:
O muito saber técnico e artístico do mestre;
O bom ambiente e empatia gerados no seio do grupo.
Não gostei:
Arrastamento excessivo do curso com muitas interrupções e 

adiamentos. Quebra de ritmo. Pouca intensidade.
Óscar Santos

A descoberta para que servem aqueles botões e menus que a maquineta tem, foi das 
coisas que mais me fascinou no curso porque dificilmente o iria fazer lendo o 
“manuel”. 
Sentir uma miscelânea de sentimentos que se misturam:
- termos a noção que a máquina pode ser muito mais do que aquilo que imaginamos;
- a nossa “veleidade” de começarmos a olhar para a máquina como um instrumento 
que nos poderá permitir obter algo anteriormente inatingível;

Já possuía alguns conhecimentos de técnicas fotográficas, básicas e 
algumas até incorretas.
Estes conhecimentos foram adquiridos por leitura e troca de ideias com 
entusiastas de fotografia.
O curso que frequentei, permitiu-me consolidar algumas ideias e técnicas.
Após conclusão do mesmo, a qualidade das minhas fotos e a maneira de 
abordar um tema fotográfico melhorou consideravelmente

- a tristeza que sinto que sei tão pouco sobre a máquina à medida que mais vou 
sabendo trabalhá-la;
- o permanente desafio de descobrir como obter “aquela” imagem;
- a estética e a autocrítica passou a estar presente de forma muito mais acutilante;
- a desilusão que sentimos quando olhamos para fotografias antigas que achávamos 
que até estavam bonitas, e agora parecem-nos fracas…;
- saber lidar com a exigência em obter boas fotografias por parte dos nossos familiares 
(até parece que patrocinaram o curso!);
- a alegria que sentimos quando conseguimos uma foto que corresponde ao 
pretendido!
A sistematização no curso tem que ser elevada a um expoente mais alto – faz falta ter 
algum material para mais tarde recordar abordar um tema fotográfico melhorou consideravelmente.

Óscar Jantarada
algum material para mais tarde recordar.
Carlos Pereira

INSCRIÇÕES FECHADASFotografia


