
       
 

Workshop de Fotografia em Festivais de 
Música (3ª edição) 

 

 
 
 
O Movimento de Expressão Fotográfica - MEF em 
colaboração com a Associação Portuguesa de Festivais de 
Música - APORFEST, promove um novo Workshop de Fotografia 
em Festivais de Música.  
Após duas edições com coberturas fotográficas completas 
no Misty Fest (2014) e Belém Art Fest (2015), é 
proporcionado mais um momento de integração em festival, o 
único a ser realizado no verão, no Milhões de Festa. 
 
Este é um dos festivais mais carismáticos em Portugal, a 
realizar a sua 8ª edição (sendo considerado o melhor festival 
de pequena dimensão), Colocou Barcelos no mapa da música, 



       
criando um espírito de comunhão muito forte entre artistas e 
festivaleiros. Os dias do festival servem para se conviver na 
Piscina, na Taina ou nos palcos com os artistas mais 
reconhecidos, tudo sem grandes barreiras e na esperança de 
conhecer o próximo grande artista. Foi lá que atuaram os Alt-
J ou os Liars pela primeira vez em Portugal. 
 
O Workshop é composto por uma componente teórica de 
fotografia de espectáculo e uma parte prática a realizar ao 
longo de todo o festival. A parte prática é composta por 
fotografia dos espectáculos que vão fazer parte do festival e 
por fotografia de reportagem do ambiente que envolve todo o 
festival.  
 
Serão criadas equipas de trabalho para a cobertura do 
festival, sendo estas coordenadas pelos formadores Luís Rocha 
e Tânia Araújo. 
 
 
A participação neste workshop implica a cedência de uma 
colecção de imagens em formato digital à organização do 
festival, com vista à promoção do festival. A organização do 
workshop e do festival comprometem-se a respeitar os direitos 
de autoria das imagens (atribuídos a cada aluno). 
 
 
Conteúdos 

 
• O momento certo; 
• A relação com os músicos e com o palco;  
• Sensibilidades, relação com a luz existente; 
• Profundidades de campo e foco selectivo; 
• Composição de fotografia de espectáculo;  
• Distâncias focais, luminosidade das objectivas (efeitos 

e características);  
• Direito à imagem; 
• Tratamento digital de imagens em programa de edição; 
• Fotografia de reportagem. 

 
Carga horária  
Componente teórica e edição de imagens – 8 Horas  
Componente prática fotográfica – no decorrer do festival 
 
Horário componente teórica, de edição, visualização e 
discussão de imagens 
De 23 a 26 de Julho, das 13h às 15h 
 



       
Horário componente prática 
No decorrer do festival mediante programação (23 a 26 julho) 
 
Local de Formação 
Press Room | Recinto Milhões de Festa 
 
Formadores 
Luís Rocha e Tânia Araújo. 
 
Preço 
Normal – 120€ 
Ex-alunos MEF e associados APORFEST – 100€ 
 
Contactos e Inscrições 
E-mail: email.mef@gmail.com 
Site: www.mef.pt  
Tel: 96 583 16 20 [Tânia Araújo] 
 
Organização 
Associação Portuguesa de Festivais de Música - APORFEST  
Movimento de Expressão Fotográfica - MEF  

Apoio 
Lovers & Lollypops 
Milhões de Festa 
 
Edições anteriores 
 

 


