
CULTURA FotografiaEV: 1.005.377
CULTURA Fotografia 

Início: Lisboa | 4 de junho WORKSHOP DE ADOBE LIGHTROOM
Porto | 28 de maio

A permanente evolução tecnológica e as possibilidades de abordagem à imagem digital obrigam os fotógrafos a uma
permanente revisão e atualização de conceitos relacionados com tratamento das imagens fotográficas.
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http://www.ipf.pt

Programa Com o Workshop de Adobe Lightroom, a fotografia digital, já não corremos o risco de perder as nossas fotografias numa 
caixa  de  sapatos  qualquer  e  podemos  arrumá-las  e  organizá-las  com  critérios  diferentes. Assim, sempre  que 
quisermos ir buscar uma imagem de que gostamos, saberemos onde encontrá-la. O Adobe Lightroom é uma aplicação que 
permite organizar a melhorar as suas imagens, de forma que possa aceder às mesmas de forma simples e rápida.

Objetivos:
Tratar informaticamente as fotografias digitais com o Adobe Lightroom: importar, renomear, organizar, armazenar,
selecionar e editar imagens; criar livros e galerias web.

Principais conteúdos:Principais conteúdos:
Ficheiros de imagem;
O interface da aplicação;
O gráfico Histograma;
A cor, conversão para preto e branco e duotones;
Máscaras para editar a imagem;
Ferramentas e técnicas de retoque;
Livros e galerias web.

Destinatários/Pré requisitos:Destinatários/Pré-requisitos:
Associados do Clube Millennium bcp com formação formal e/ou experiência significativa em fotografia e bons 
conhecimentos de informática na ótica do utilizador.

Aceda aqui ao pedido de dados IPF, caso se pretenda inscrever.

Instalações IPF:

Lisboa – 213 147 305 | ipf.lisboa@ipf.pt

Porto – 223 326 875 | ipf.porto@ipf.pt

Local

Porto 223 326 875 | ipf.porto@ipf.pt

Duração:

24 horas (8 sessões de 3 horas).

Lisboa Sábado 
10h-13h

Junho 4, 18 e 25

J lh 2 9 16 23 30

Porto Sábado 
10h-13h e 14h30-17h30

Maio 28

J h 4 11 18

Horário

Custos

Diversos

€ 54,25 / Sócio x 2 meses (junho e julho).

O custo total  do curso é de € 108,5.

Inscrições limitadas até 24 de maio no Porto e 31 de maio em Lisboa (aulas condicionadas a um máximo de 9 
participantes em cada curso).

A 26 de maio informaremos os Sócios cujas inscrições forem consideradas no Porto, e a 2 de junho os Associados cujas 
inscrições forem consideradas em Lisboa.

Julho 2, 9, 16, 23 e 30 Junho 4, 11 e 18

inscrições forem consideradas em Lisboa.

Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.
A desistência, após a confirmação da respetiva inscrição, implica o pagamento pelo seu custo real.

FICHA DE INSCRIÇÃOFOTOGRAFIA

http://www.clubemillenniumbcp.pt/images/content/fn_Document_1_A000000000032332.pdf
http://clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000032331

