FORMAÇÃO

OUTUBRO
2014

WORKSHOP
DE

FOTOGRAFIA
- FARO -

O STEC irá organizar um workshop de fotografia em
Faro, dirigido a todos os sócios e familiares, do Algarve e Sul Alentejano.
Pretende-se, com esta breve formação, transmitir aos
participantes alguns conhecimentos acerca da técnica
fotográfica e da sua linguagem. O workshop incidirá
sobretudo em matérias essenciais para a realização de
imagens fotográficas, nas suas vertentes estética e técnica, de forma a construir imagens visualmente mais
interessantes.
O workshop terá a duração aproximada de 15 horas
e vai decorrer no sábado (29/11/2014), das 9:30 às
19:00, e no domingo (30/11/2014), das 9:30 às 18:00,
em instalações cedidas pela AAPACDM, instituição
de solidariedade, na Rua do Compromisso nº 50, em
Faro. Será orientado por Vítor Garcia, fotógrafo, formador credenciado pelo IEFP e licenciado em História
da Arte.
Para participar basta apenas preencher a ficha de inscrição e enviá-la, com a maior brevidade possível, dado
que as inscrições serão limitadas a 15 participantes.
DATAS
E LOCAL
PROGRAMA

Na primeira parte serão abordados assuntos relacionados
com os momentos que antecedem o registo fotográfico:
•
•
•
•

Observação, perceção e modos de ver;
Funções e objetivos do registo fotográfico;
Processo criativo;
Composição, ponto de observação, organização do espaço,
proporcionalidade, enquadramento e formatos, perspetiva,
escala, simetria, textura e padrão, ruído, cor, preto e branco.

Na segunda parte serão abordados assuntos de
caráter técnico:
•
•
•
•
•
•

Formação da imagem fotográfica;
Tempo de obturação (movimento);
Diafragma (profundidade de campo);
Sensibilidade (ISO);
Histograma;
Temperatura de cor (balanço de brancos).

WORKSHOP DE FOTOGRAFIA
Desejo participar no Workshop de Fotografia
- Faro, Novembro 2014 Nome

• SÁBADO (29/11/2014), DAS 9:30 ÀS 19:00
• DOMINGO (30/11/2014), DAS 9:30 ÀS 18:00
LOCAL:
INSTALAÇÕES CEDIDAS PELA AAPACDM, NA
RUA DO COMPROMISSO Nº 50, EM FARO.
Condições de participação
- Ser sócio ou familiar de sócio do STEC;
- Preencher a ficha de inscrição;
- Efectuar o pagamento da inscrição:
20€ por pessoa para sócios, e
35€ por pessoa para familiares de sócio.

/

Sócio

Familiar do sócio

Local de trabalho

Telefone / Telemóvel de contacto

E-mail

Junto Cheque nº

/

ATENÇÃO:
TODOS OS PARTICIPANTES DEVEM LEVAR
CONSIGO MÁQUINA FOTOGRÁFICA ,
(manual de instruções da máquina fotográfica),
E BATERIA CARREGADA.
Nota: os almoços estão incluídos no valor da inscrição.

Nº

Banco

/

Valor

€
Por favor, preencha o formulário e envie por:
- Correio Interno Secretariado Sindical STEC
Edifício Sede CGD
Av. João XXI – 1º Piso

- CTT STEC
Largo Machado de Assis, Lote-A
1700-116 LISBOA

