
 
 

Curso Prático de Fotografia 
 
 
O Curso Prático de Fotografia do MEF abrange 
cinco áreas da fotografia, sendo indicado para 
quem pretenda adquirir uma formação técnica de 
base sólida. 
 
As áreas do Curso Prático de Fotografia, tendo em 
vista uma formação integrada, são:  
iluminação de estúdio, fundamentos digitais 
(lightroom), fotografia de retrato, fotografia 
fotojornalista e fotografia de rua. 
 
O Curso Prático de Fotografia decorrerá na 
sequência de uma formação por mês, durante 
5 meses, e decorrerá nos dias: quinta-feira, 
Sábado, Domingo e Terça-feira, na totalidade de 
20 horas por Formação Temática. 
 
Nota: o curso pode ser realizado na totalidade dos 
5 módulos, ou de forma faseada com assistência 
apenas aos módulos pretendidos. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
I – Iluminação de estúdio. Técnicas sobre o uso de 
iluminação de estúdio. A Luz é a linguagem da fotografia e 
todas as imagens dependem dela para a sua expressão. 
Neste módulo a iluminação natural e artificial será 
apresentada com os princípios fundamentais da fotografia 
num ambiente de estúdio e de exterior. Todos 
os participantes terão a oportunidade de produzir uma 
série de imagens com os exercícios de iluminação 
presentes. 
 
Resumo da Matéria Lecionada:  
Equipamentos de iluminação, estúdio flash. Fotómetros, 
medindo a luz incidente e refletida. A qualidade e a 
direção da luz. Acessórios. Iluminação direta. Iluminação 
indireta. Luz rebatida. Iluminação Difusa e 
Filtrada. Medição para duas fontes de luz. Efeitos de luz. 
Composição. Prática com múltiplas fontes de luz. 
 
 

1. Teoria de iluminação – Conceitos Básicos de trabalho com luz. 
(quinta-feira).  

2. Exercícios práticos de iluminação – Praticar a utilização, 
medição e modelação da luz de estúdio.  
(Sábado Manhã) 

3. Exercícios práticos de iluminação – Praticar a utilização, 
medição e modelação da luz de estúdio.  
(Sábado Tarde) 

4. Exercícios práticos de iluminação – Praticar a utilização, 
medição e modelação da luz de estúdio.  
(Domingo Manhã) 

5. Exercícios práticos de iluminação – Praticar a utilização, 
medição e modelação da luz de estúdio.  
(Domingo Tarde) 

6. Edição de Imagem - discussão final de Imagens.  
(terça-feira) 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
II – Fundamentos digitais. Maximizar o potencial digital. 
Todas as etapas do fluxo de trabalho digital podem ser 
executadas com a combinação Adobe Câmera Raw (ACR) 
/ Módulo Bridge. Nesta área vamos aprofundar algumas 
das funcionalidades do Módulo Bridge bem como do Adobe 
Câmera Raw. 
 
Resumo da Matéria Lecionada:  
Reconhecimento e adaptação dos vários estágios do fluxo 
de trabalho na fotografia digital e compreender algumas 
das ferramentas e sistemas mais relevantes para a gestão 
do armazenamento e arquivo das imagens; Instalação do 
Photoshop LightRoom, configuração e personalização do 
seu interface. 
Conhecimento detalhado dos módulos de: Importação, 
Tratamento e Exportação; Aplicação, de forma concisa, 
das potencialidades do programa no fluxo de trabalho. 
 
 

1. Calibração da máquina fotográfica - otimização das 
potencialidades da máquina fotográfica no momento do 
registo fotográfico. Ficheiros de imagem RAW, DNG, TIFF, 
JPEG, etc. O balanço de brancos, a correta exposição no 
digital. (quinta-feira) 

2. Perfis de cor - relação entre a máquina fotográfica e o assunto 
fotografado, e com o espaço de cor do posto de tratamento 
da imagem. Espaços de cor ProPhoto RGB, Adobe RGB, sRGB. 
(Sábado Manhã) 

3. Camera Raw – Conceito e definição de fluxo de trabalho. 
(Sábado tarde) 

4. Camera Raw – Conceito e definição de fluxo de trabalho. 
(Domingo Manhã) 

5. Workflow digital – Método de trabalho desde a captura da 
imagem até à impressão. (Domingo tarde) 

6. Edição de Imagem - discussão final de Imagens. Visualização 
de exercícios. (terça-feira)  

 
 
 
 
 



 
III – Fotografia Fotojornalista. Recolha, edição e 
apresentação de material de caráter noticioso. Conhecer e 
compreender os diferentes ramos da fotografia 
de jornalismo, assim como desenvolver habilidades 
técnicas que permitam realizar fotografias com conteúdo 
informativo e estético.  
O fotojornalismo e a sua linguagem específica. 
Documento fotográfico e fotografia documental. Ideologia 
na fotografia. Direitos de imagem. Esta ação de formação 
incidirá em reportagens de eventos públicos que decorram 
durante a formação. 
 
Resumo da Matéria Lecionada:  
O papel do fotógrafo enquanto interveniente e espectador. 
O envolvimento com a ação. O olhar enquanto ato 
fotográfico. Fotografia de reportagem e documental. 
 
 

1. Aula expositiva com apresentação de trabalho fotográfico de 
reportagem. (Quinta-feira) 

2. Saída Fotográfica - desenvolvimento de pequeno ensaio 
fotográfico no âmbito da fotografia de reportagem (Sábado 
manhã) 

3. Saída Fotográfica - desenvolvimento de pequeno ensaio 
fotográfico no âmbito da fotografia de reportagem (Sábado 
tarde) 

4. Saída Fotográfica - desenvolvimento de pequeno ensaio 
fotográfico no âmbito da fotografia de reportagem (Domingo 
Manhã) 

5. Saída Fotográfica - desenvolvimento de pequeno ensaio 
fotográfico no âmbito da fotografia de reportagem (Domingo 
tarde)  

6. Edição de Imagem - discussão final de Imagens. (Terça-feira) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IV – Fotografia de Retrato. Prática acompanhada de 
exercícios de fotografia de retrato. Com base 
essencialmente em sessões práticas e a partir do conceito 
de retrato, o aluno terá a hipótese de criar retratos 
de atores convidados tendo por base um conceito 
autoral. Trabalho com as diferentes formas de iluminação 
e análise de diferentes géneros de retrato. 
 
Resumo da Matéria Lecionada:  
Matéria técnica de retrato. Iluminação. Postura. Relação 
ente o fotógrafo e o retratado. Composição. Criatividade. 
 
 

1. Base teórica – Matéria técnica de retrato, iluminação, postura, 
relação ente o fotógrafo e o retratado, composição, 
autorretrato. (Quinta-feira) 

2. Exercícios práticos de iluminação – prática acompanhada de 
exercícios de retrato com modelo. (Sábado Manhã) 

3. Exercícios práticos de iluminação – prática acompanhada de 
exercícios de retrato com modelo. (Sábado Tarde) 

4. Exercícios práticos de iluminação – prática acompanhada de 
exercícios de retrato com modelo. (Domingo Manhã) 

5. Exercícios práticos de iluminação – prática acompanhada de 
exercícios de retrato com modelo. (Domingo Tarde) 

6. Edição de Imagem - discussão final de Imagens. (Terça-feira) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
V – Fotografia de Rua. Fotografia de rua, documentário 
social e fotografia documento. A Fotografia de rua envolve 
a aproximação de pessoas – muitas vezes bastante perto. 
Para fazer este género de imagem com sucesso não 
poderemos ser um observador distante.  
Isto significa fotografar com lentes grandes-angulares; 
certamente maiores do que 50mm. Com uma lente 
grande angular o fotógrafo é um observador participante, 
ao contrário do que com uma teleobjetiva em que o 
fotografo é apenas um observador, na melhor 
das hipóteses um “voyeur”. Esta ação de formação 
incidirá em lugares como ruas movimentadas, espaços 
públicos, locais selecionados para documentar a atividade 
local. 
 
Resumo da Matéria Lecionada:  
Técnicas de aproximação e colocação no local. Uso da 
profundidade de campo e do foco seletivo. Momento 
Decisivo. Objetivas. Construção de narrativa fotográfica. 
 
 

1. Aula expositiva com apresentação de trabalho visual de 
fotógrafos de rua. (Quinta-feira) 

2. Saída Fotográfica - desenvolvimento de pequeno ensaio 
fotográfico no âmbito da fotografia documental em ambiente 
de rua, feira da ladra (Sábado manhã) 

3. Saída Fotográfica - desenvolvimento de pequeno ensaio 
fotográfico no âmbito da fotografia documental em ambiente 
de rua, cais das colunas (Sábado tarde) 

4. Saída Fotográfica - desenvolvimento de pequeno ensaio 
fotográfico no âmbito da fotografia documental em ambiente 
de rua, jardim da estrela (Domingo Manhã) 

5. Saída Fotográfica - desenvolvimento de pequeno ensaio 
fotográfico no âmbito da fotografia documental em ambiente 
de rua, Bica (Domingo tarde)  

6. Edição de Imagem - discussão final de Imagens. (Terça-feira) 
 
  
 
 
 
 
 



 
Carga horária 
 
20 Horas/módulo 
 
Horário 
 
Quinta-feira: 19h30m / 22h30m – (sessão teórica) 
Sábado:        10h / 13h – (sessão prática) 
                    14h30m / 18h30m – (sessão prática) 
Domingo:      10h / 13h – (sessão prática) 
                    14h30m / 18h30m – (sessão prática) 
Terça-feira:   19h30m / 22h30m – (sessão teórica) 
 
Datas de Formação 
 
Iluminação de estúdio: 26, 28, 29 e 31 de Março 
Fundamentos digitais (lightroom): 16, 18, 19 e 21 de Abril  
Fotografia fotojornalista: 7, 9, 10 e 12 de Maio 
Fotografia de retrato: 4, 6, 7 e 9 de Junho 
Fotografia de rua: 2, 4, 5 e 7 de Julho 
 
Valor da formação 
 
Novos Alunos: valor módulo - 150€ 
Alunos e Antigos Alunos MEF: valor módulo – 125€ 
 
Formadores 
 
Iluminação de estúdio: José L. Diniz  
Fundamentos digitais (lightroom): José Furtado  
Fotografia fotojornalista: Nelson d´Aires  
Fotografia de retrato: Mário Galiano 
Fotografia de rua: Luís Rocha  
  
Morada 
 
Palácio de Laguares, R. Prof. Sousa da Câmara, 156 
1070-215 Campolide, Lisboa 
 


