
 

Workshop de Cultura Vínica e Fotografia Documental 

 

O Workshop de Cultura Vínica e Fotografia Documental tem como objectivo 
formar os participantes em Cultura Vínica, cruzando técnica e teoria de 
Fotografia Documental com técnica e teoria vínica. O workshop fará um 
cruzamento de áreas tendo a mesma base,  lançando uma proposta prática 
para fotografar nesse ambiente, e, por outro lado, apostando na abordagem 
técnica do produto “vinho”, formando em técnica de prova, base enológica e 
construção de perfil consumo/gosto e capacidade crítica. 

Público-alvo 
 
O público-alvo deste workshop são todos os interessados no mundo do vinho e 
na sua ligação ao universo da imagem fotográfica. Estudantes de fotografia ou 
fotógrafos amadores interessados pela temática e tanto pelo domínio 
enológico como fotográfico do tema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estrutura e conteúdos  
 
Workshop de 16 horas, decorrendo em duas sessões de trabalho (dois dias), 
com a seguinte estrutura e conteúdos: 

Dia 11 Setembro – Sexta-feira – 18:30/21:30h 
Deslocação para produtor de vinhos (a definir). Check-in em alojamento rural. 

Dia 12 Setembro – Sábado – 9:30/18:30h 
Exercício prático de fotografia nas instalações do produtor de vinho (em 
vindimas), complementada com prova de vinhos e visita à quinta. Em horário 
a confirmar: Sessão “O que é o Vinho? – Estilos de Vinho – O que Faz os 
Vinhos Serem Diferentes? – Principais Castas (Variedades de Uva) – Como é 
Feito o Vinho – A Prova de Vinhos” 

Dia 13 Setembro – Domingo – 9:30/18:30h 
Continuação do exercício prático de fotografia nas instalações do produtor. 
Análise e discussão de imagens produzidas. 

Metodologia e Recursos 
Técnica expositiva e exercícios práticos, tanto quanto ao vinho (prova) como 
de fotografia (trabalho documental). Dois formadores com temáticas 
interligadas, com formação dedicada: à componente enológica – Bruno Castro 
e à componente fotográfica – Luís Rocha. 

Valor de Inscrição  
Valor individual por módulo: 75€.* 

*Nota: O valor inclui formação, prova de vinhos em sala, acesso e 
oportunidade para visitar e fotografar nas instalações de um produtor. As 
despesas de deslocação e alojamento inerentes à componente prática são da 
responsabilidade de cada aluno, sendo que as deslocações ocorrerão num raio 
máximo de km a definir com os participantes. 

 
 
 
 



Formadores 
Bruno Castro - Licenciado em Ciências da Comunicação, o seu percurso 
pessoal e profissional centra-se nos domínios da gastronomia e enologia. 
Colabora com o Movimento de Expressão Fotográfica desde 2012. Detém a 
certificação internacional Award in Wines & Spirits, nível 2, atribuída pelo 
Wine & Spirit Education Trust, e nos últimos 10 anos contactou directamente 
com dezenas de produtores, distribuidores e agentes do mundo do vinho em 
Portugal, com focalização tanto técnica como artística, nomeadamente 
documental. 
 
Luís Rocha - Frequência de Licenciatura em Antropologia, o seu percurso 
pessoal e profissional centra-se nos domínios da fotografia documental, da 
fotografia de espectáculo e do retrato fotográfico e enquanto formador em 
fotografia tem lecionado em diversos estabelecimentos de ensino quer na 
vertente do ensino formal quer na vertente não-formal, sendo presentemente 
o responsável pedagógico no MEF, do qual é Diretor Artístico e Presidente da 
Direcção desde 2002. Em termos de formação fotográfica, possui o Curso de 
Imagem e Artes Visuais na Escola António Arroio e o Curso de Fotografia 
Profissional do IADE. Diplomado pela APAF com o curso de Fotografia  e pelo 
Instituto Politécnico de Tomar com o Curso de Conservação e Restauro de 
Fotografia e Processos Fotográficos do séc. XIX. Diplomado pelo Centro de 
Arte e Comunicação Visual (ARCO) com o Curso de História da Fotografia. 
Pelo Centro de Formação Profissional de Artes Gráficas e Multimédia obteve 
Formação Pedagógica de Formadores. 
 
	  


