
	 

	 

Workshop de Fotografia Documental em Marrocos 

 
Praça	Jemaa	el-Fna,	Marraquexe.	Marrocos,	2015	©	Luís	Rocha	

 

«Um viajante vê aquilo que vê. Um turista vê aquilo que veio ver» 
G. K. Chesterton 

 
O workshop tem como objectivo a realização de um projecto 
fotográfico sobre a cultura Marroquina e será orientado por uma 
equipa de dois formadores do MEF, que acompanharão os projectos 
individuais a desenvolver pelos participantes. Na viagem teremos 
ainda um guia local que nos levará à descoberta da cultura 
Marroquina. 
 
O workshop consiste na realização de um trabalho documental a ser 
realizado em cidades e aldeias de Marrocos. 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 
Marroquina  
Informações e conhecimento da cultura Marroquina e das suas 
especificidades.  

• Sessão 2 – Fotográfica documental e postura fotográfica  
Como estar no terreno, como fotografar nas diferentes situações 
apresentadas. Composição e estética da imagem. Ética fotográfica.  
A narrativa e o tempo na fotografia documental. Análise de trabalhos 
documentais. 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 da viagem: 8 dias de fotografia 
documental; 4 dias de discussão e visualização de imagens.   
Aulas teóricas espaço MEF Campolide: 4 aulas de 2h.  
  
Horário do Workshop  
Aulas teóricas espaço MEF Campolide: 19.30m /21.30m.  
Aulas práticas Marrocos: no decorrer do programa da viagem. 
 
Datas do Workshop e da viagem  
1º Encontro para organizar detalhes de viagem: Agosto 2015 
Datas de viagem: de 10 a 18 de Setembro de 2016 
▪ Partida de Lisboa a 10 de Setembro 
▪ Regresso a Lisboa a 18 de Setembro  
▪ Total de 9 dias em Marrocos  



	 

	 

Datas das aulas teóricas Campolide antes da viagem: 1 e 6 de 
Setembro 2016 
Datas das aulas teóricas e práticas Marrocos: no decorrer do 
programa da viagem – ver itinerário da viagem.  
Datas das aulas teóricas Campolide depois da viagem: Outubro 
2016  
  
Equipa 
Luís Rocha [Formação; Acompanhamento no terreno];  
Gonçalo Valverde [Produção].  
Tânia Araújo [Produção local; Acompanhamento no terreno];  
Hafido Radouini [Guia local] 
 
Local de Formação  

Palácio de Laguares, Rua Prof. Sousa da Câmara, 156 Campolide e 
Marrocos.  

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 480 euros: 
  
Inclui  
- Alojamento durante todo o programa  

- Deslocação de autocarro em Marrocos 

- Acompanhamento por formadores de fotografia 

- Formação sobre cultura Marroquina e fotografia documental e 
de viagem 

- Apoio à preparação da viagem   

 

 



	 

	 

 

Exclui  

- Voos internacionais 

- Alimentação (valor aproximado de 10€/dia) 

- Extras pessoais como bebidas, telefone, etc  

- Transportes locais nos dias livres ou fora das actividades 
programadas 

- Entradas e guias locais em monumentos  

- Seguro de viagem  

- Outros itens não indicados no ponto de inclusões.  

 

A viagem será realizada entre Lisboa e Casablanca (voo de ida) e 
Marraquexe e Lisboa (voo de volta), valor previsto cerca de 300€, 
sendo que as passagens devem ser adquiridas com antecedência. 
Aceitam-se inscrições até ao final de Julho de 2016, de modo a que 
as passagens sejam compradas todas em conjunto. 

O workshop pode ser pago em 2 prestações (240€x2), a primeira 
prestação no acto de inscrição e a segunda prestação até ao final do 
mês de Julho 2016.  

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

 

 

 

 

 



	 

	 

Itinerário proposto de Viagem  

Dia  Local  Programa  
10 Voo Lisboa – 

Casablanca 
Meknes 

Chegada a Casablanca  
Partida para Meknes  - Check in hotel 

11 Meknes 
El Jadida  

 

Passeio pela Medina de Meknes 
Partida para El Jadida à hora do almoço 
– Chegada a El Jadida – Check in hotel 

12 El Jadida 

Safi 

  

Visita à cidade 
Partida para Safi – Almoço pelo 
caminho 
Check in hotel 
Fotografia documental 
Visualização e discussão das 
fotografias 

13 Safi 
Essaouira 

 

Visita à cidade  
Partida para Essaouira – Almoço pelo 
caminho 
Fotografia documental 
Visualização e discussão das 
fotografias 

14 Essaouira 
 

Visita à cidade  
Fotografia documental 
Visualização e discussão das 
fotografias 

15 
 

Essaouira 
Imlil 

Visita à cidade  
Partida para aldeia de Imlil – Almoço 
pelo caminho 
Check in aldeia 

16 Imlil 
 
 
 

Visita a aldeia 
Fotografia documental 
Visualização e discussão das 
fotografias 



	 

	 

17 
 

Asni 
Marrakesh 

Partida para Marrakesh de madrugada 
Visita aldeia de Asni 
Check in hotel Marrakesh - Passeio 
pela praça e medina 

18 Marrakesh 
Partida Lisboa 

Dia livre 
Partida para Lisboa  

  
  

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


