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Em 2016 o Movimento de Expressão Fotográfica promove o Workshop 
de Fotografia Documental, sendo o destino as ilhas de S. Tomé e 
Príncipe. Esta viagem tem como desafio fotográfico o de documentar 
o quotidiano das roças que são parte integrante da paisagem deste 
país e ícone cultural e identitário do povo são-tomense [iremos visitar 
as roças: Plateau, Bombaim, Água Izé, S. João de Angolares, Abade, 
Sundy, Agostinho Neto, entre outras] onde algumas delas ainda 
conservam as suas explorações de café e de cacau. 	
	
Nas roças, que são hoje o espaço de vivência e de trabalho da 
maioria das comunidades locais, deparamos por exemplo com a 
arquitetura do que resta do antigo império colonial português, será 
nestas antigas explorações coloniais o foco principal da nossa viagem 
em termos fotográficos, documentando as condições de vida da 
população e a sua herança patrimonial.	
Viajaremos ainda ao longo das duas ilhas, onde teremos 
oportunidade de documentar os Vianteiros (produtores de vinho de 
palma), as comunidades piscatórias no sul da ilha, a beleza das 
praias desertas, a magia da floresta primitiva, entre outras 
referências documentais.	



	

	

	
O workshop tem como principal objectivo a realização de um projeto 
fotográfico sobre a cultura são-tomense e será orientado por uma 
equipa de dois formadores do MEF, que acompanhará os projetos 
individuais a desenvolver pelos participantes.	
	
O Workshop incidirá no método de aprendizagem através da prática, 
explorando a vertente estética da imagem e o seu carácter 
documentalista. A exploração fotográfica aponta diretamente na 
orientação do documentário sócio-cultural ilustrando o modo de vida 
da população local. 
	

O Workshop será dividido em várias sessões: 	
	

Sessão 1 – Viagem de itinerário fotográfico - Cultura São 
Tomense	

Informações e conhecimento da cultura São Tomense e das suas 
especificidades. 	
	

Sessão 2 – Teoria Fotográfica - Pensar a fotografia documental 	
Composição e estética da imagem. A fotografia documental vista pela 
óptica de um género da fotografia que trabalha no registo cultural ou 
artístico de um momento. A narrativa e o tempo na fotografia 
documental. Definição do tema a trabalhar. 	
	

Sessão 3 – Tratamento digital em Camara RAW 	
Edição de imagens. Tratamento digital de imagens (revelação RAW).   

	

Sessão 4 – A fotografia como forma de conhecimento 	
Análise crítica ao trabalho desenvolvido. Discussão e comentário final 
às imagens realizadas durante o workshop. Edição final das imagens 
que compõem o trabalho documental sobre o tema escolhido.  

 

	



	

	

Duração do Workshop 	

Aulas Práticas: no decorrer de toda a viagem e 3 dias de discussão 

e visualização de imagens.  	

Aulas teóricas: 4 aulas de 3h. 	
	

Horário do Workshop 	
Aulas teóricas espaço MEF Campolide: 19.30m /22.30m. 	
Aulas práticas São Tomé e Príncipe: no decorrer do programa da 
viagem. 	

	

Datas do Workshop e da viagem 	

Datas de viagem: de 4 de Junho a 18 de Junho de 2016	

Data da sessão de preparação de viagem: Abril 2016 	

Datas das aulas teóricas Espaço MEF Campolide antes da 

viagem: 16 e 23 de Maio de 2016	

Datas das aulas teóricas e práticas em São Tomé: no decorrer 

do programa da viagem – ver itinerário da viagem. 	

Datas das sessões depois da viagem: Julho 2016	
 	

Formadores [ver abaixo notas biográficas]	

Luís Rocha [Formação; Acompanhamento no terreno]; 	

Pedro Padinha [Cultura São Tomense; Produção em São Tomé; 

Acompanhamento no terreno]. 	

Tânia Araújo [produção].	
	

Local de Formação e Parceria 	

Palácio de Laguares, Campolide e São Tomé e Príncipe.  
	

	

	



	

	

Valor do Workshop	

O workshop inclui um acompanhamento personalizado com cada um 

dos participantes, formação teórica e prática, edição e discussão de 

imagens em grupo. 
	

	

O workshop tem o custo individual de 850 euros: 

Inclui 	

- Alojamento durante todo o programa;	

- Transportes locais em carrinhas / carros dentro do programa da 

viagem;	

- Acompanhamento de líder português durante toda a viagem;	

- Acompanhamento por formadores de fotografia;	

- Formação sobre cultura São Tomense e fotografia de viagem- Apoio 

à preparação da viagem (ajuda na obtenção de vistos e outro 

aconselhamento);	

- Transferes. 
	

Exclui 	

- Voos internacionais e voo local para a ilha do Príncipe (valores 

estimados 750€ e 180€ respectivamente) 

- Deslocações nos dias livres de viagem	

- Custo dos Vistos (cerca de 20€ e taxa de saída do país 18€)	

- Alimentação (cerca de 18€/dia) 	

- Extras pessoais como bebidas, telefone, etc 	

- Entradas e guias locais em monumentos 	

- Seguro de viagem 	

- Outros itens não indicados no ponto de inclusões  

 



	

	

O workshop pode ser pago em 3 prestações:	

• 1ª Prestação no acto de inscrição no valor de 350€ para 
garantir a vaga;	

• 2ª Prestação no valor de 250€ em Fevereiro 2016	
• 3ª Prestação no valor de 250€ em Abril de 2016	

	

Atenção: A viagem entre Lisboa e São Tomé tem o custo 
aproximado de 750€ + a viagem entre a Ilha de São Tomé e a Ilha 
de Príncipe tem o custo aproximado de 180€ sendo que as passagens 
devem ser adquiridas com antecedência. Aceitam-se inscrições até ao 
final Abril de 2016, de modo a que as passagens sejam compradas 
todas em conjunto. 

Nota: não somos uma agência de viagens e o que estamos a 
oferecer é consultoria em fotografia e em cultura São Tomense, 
facilitando os transportes e a planificação da viagem. 

Itinerário de Viagem 

Dia Local Programa Proposto 
 

1 
 

4 Junho 

Roça Plateau; 
Roça Abade, Java 

e Nova até à 
Roça Bombaim 

Viagem para a roça Plateau. 
Percurso pedestre. Descoberta da 
roça Abade, Java e Nova até à roça 
Bombaim.  
Dormida na roça Bombaim.  

2 
 
 

5 Junho 

 
 

Roça Bombaim 

Percurso pedestre ao encontro dos 
vianteiros. Almoço em Bombaim.  
Visita à roça subjacente e visita à 
cascata.  
Dormida na roça Bombaim.  

3 
 

 
6 Junho 

 
 

Roça São João – 
Viagem rumo ao 

sul da Ilha 

 
Roça Água Izé. Visita Roça Colónia 
Açoriana. Dormida na roça São João 
dos Angolares.Visualização de 
trabalho fotográfico documental. 
 



	

	

4 
 

7 Junho 

 
 

Roça São João – 
Visita ao sul da 

Ilha 

Roça São João. Acompanhamento e 
degustação de almoço gourmet 
(cozinha criativa com produtos são 
tomenses).  
Visita à vila/praias subjacentes.  
Dormida na roça São João dos 
Angolares. 

5 
 

8 Junho 

Sul da Ilha - 
Roça Ribeira 
Peixe e Porto 

Alegre 

Visita Roça Ribeira Peixe.  
Pico Cão e vila piscatória de Porto 
Alegre.  
Dormida em Porto Alegre. 

6 
 
 

9 Junho 

 
 

Sul da Ilha - Vila 
piscatória de 
Porto Alegre 

Visita à Costa Oeste e à Roça de 
São Miguel (este passeio é 
facultativo, o valor não está incluído 
no workshop).  
Dormida em Porto Alegre. 
Visualização de trabalho fotográfico 
documental. 

7 
 

10 Junho 

 
 
 

Sul da Ilha - Vila 
piscatória de 
Porto Alegre 

Dia livre para fotografar a vila 
piscatória de Porto Alegre 
Visita ao ilhéu das Rolas - a ilha que 
cruza a linha do Equador e Passeio 
no mangal do Rio Malanza. (estes 
passeios são facultativos, o valor 
não está incluído no workshop). 
Dormida em Porto Alegre. 

8 
 
 
 

11 Junho 

Regresso a São 
Tomé 

Roça Agostinho 
Neto; 

Aldeia piscatória 
de Neves 

Visita à roça Agostinho Neto e 
dependências  
Jantar na Petisqueira Santola - 
Neves 
Dormida em São Tomé 

9 
 

 
12 Junho 

 
 

Cidade São Tomé 

Sugestão de visita às roças Monte 
Café e/ou Boa Entrada – Dia livre  
Sugestão de visitas a Roças 
Dormida em São Tomé 
 



	

	

10 
 
 
 

13Junho 

Ilha do Príncipe 
    
    Roça Abade  

 

Voo para a ilha do Príncipe  
Check-in - Roça Abade  
Visita à Roça e aldeia piscatória de 
Abade 
Dormida Roça Abade  

11 
 

14 Junho 

Ilha do Príncipe 
- Roça Belmonte 

 
Praia Banana e 

das Burras 

Visita à Roça Belmonte  
Praia Banana e aldeia piscatória da 
praia das Burras  
Cidade Santo António 
Dormida Roça Abade  
Visualização de trabalho fotográfico 

12 
 

15 Junho 

Ilha do Príncipe Visita à Roça Sundy 
Cidade Santo António 
Dormida Roça Abade  

13 
 
 

16 Junho 

Regresso à Ilha 
São Tomé 

 
Cidade São Tomé 

Voo para São Tomé 
Sugestão de visita e almoço na Vila 
Trindade – Dia livre 
Visita à fábrica de chocolate do 
Cláudio Corallo (opcional).  
Visita espaço cultural CACAU 
Dormida em São Tomé 

14 
 

17 Junho 

Cidade São Tomé 
 

Vila Trindade 

Passeio pela cidade capital.  
Mercados da cidade – Dia livre 
(compras e outras actividades) 
Dormida em São Tomé 

15 
 

18 Junho 
  

Regresso a 
Lisboa 

 
Regresso a Lisboa 

 
 
Nota: O Itinerário indicado é fornecido a título indicativo podendo 
ainda sofrer algumas alterações que visem acomodar uma melhor 
experiência aos formandos. 
 
 
 

 



	

	

Notas Biográficas Formadores 
 
Pedro Padinha 
Licenciado em Economia com especialização em cooperação para o 
desenvolvimento, o seu percurso pessoal e profissional começou com uma 
incursão em diversas ONG’s e IPSS’s desde o ambiente ao cicloturismo 
passando pelo mutualismo. Teve um primeiro contacto com o mundo da 
cooperação para o desenvolvimento em São Tomé e Príncipe. Possui diversos 
cursos de fotografia do MEF. Em 2015, pelo MEF, organizou e acompanhou o 
workshop de fotografia documental em São Tomé e Príncipe. Desde 2012, 
concebe programas e proporciona experiências fotográficas para pequenos 
grupos pela Turquia, Irão, Itália e Portugal. 
 
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 
pelo Instituto Politécnico de Tomar com o Curso de Conservação e 
Restauro de Fotografia e Processos Fotográficos do séc. XIX.  
Em 2012/2014, pelo MEF, foi formador do Workshop de Fotografia 
Documental na Índia e em Marrocos e em 2015 foi formador do 
Workshop de Fotografia Documental em São Tomé e Príncipe. 
 

 
Mais informação:  
https://luisrochafotografia.wordpress.com/ 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

 
Tânia Araújo 
Licenciada em Audiovisual e Multimédia na ESCS. Tem o curso 
Profissional de Fotojornalismo pelo CENJOR. 
Em 2012/2014, pelo MEF, foi produtora do Workshop de Fotografia 
Documental na Índia e em Marrocos e em 2015 produziu o Workshop 
de Fotografia Documental em São Tomé e Príncipe. 
Em 2012 realizou uma formação pedagógica e fotográfica no Centro 
Madre Trindade em Dilor – Timor-Leste.  
Jovem Criadora selecionada para representar a comitiva portuguesa no 
1º Congresso Internacional da Juventude “Great Silk Way”, Baku – 
Azerbaijão, 2012. 
Desde 2003 faz parte da direcção do MEF – Movimento de Expressão 
Fotográfica. 
Em 2011 realizou uma residência artística pela Scoala de Poetica 
Fotografica “Francisc Mraz”, em Bucareste e uma residência artística 
no projeto EVA – Exclusão de Valor Acrescentado – Bairro da Bela 
Vista, em Setúbal, a convite do CPAI, financiado pelo Programa 
Escolhas e pela Secretaria de Estado da Cultura/ DGArtes. 
Seleccionada na área de fotografia no Concurso Jovens Criadores em 
2009 e 2010. Em 2009 foi finalista nos Encontros de Imagem Braga. 
 
 
Contactos | Informações 
Email geral: geral@mef.pt 
Luís Rocha - 96 252 74 53 | luis.rocha@mef.pt 
Tânia Araújo - 965 831 620 | tania.araujo@mef.pt 
Site: www.mef.pt 
 


