Associação Nacional de Cruzeiro - Comissão de Cruzeiros
Programas 2014

Workshop de Fotografia
A ANC em parceria com a Marina do Parque das Nações vem
desta feita organizar um workshop de fotografia subdividido em dois
módulos, abordando a fotografia no âmbito da Náutica
As acções são realizadas em sala no Edifício da Capitania da
Marina, na sala de formação entre as 19:00 e as 21:00, ficando
reservado o último dia para exercícios de consolidação dos
conhecimentos adquiridos.
Cada participante poderá trazer o seu equipamento e assim
melhorar o conhecimento que possuiu da sua câmara, retirando o máximo proveito de todas
as suas funções por mais sofisticado que seja o seu equipamento. Estando igualmente
disponíveis equipamentos de demonstração disponibilizados pela Canon e pela Colorfoto.

Organização
Associação Nacional de Cruzeiros
Marina Parque das Nações

Data de realização - Módulo 1
Dia 17, 20 e 22 de Novembro
Dia 17 e 20, das 19: 00 às 21.00
Dia 22, das 10:00 às 13:00

Programa(s)
Modulo 1
. Apresentação
. Evolução histórica da fotografia
. Suportes de impressão / gravação
. A luz
. As aberturas
. As velocidades
. Os ISO – Sensibilidade
. As objectivas
. A exposição
. Enquadramentos
. Formato de gravação
. Preparação e programas do material
. Exercícios práticos
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Modulo 2
. Escolha de material
. Optimização de utilização
. Uso de Flash e outros tipos iluminação
. Processamento imagem e software
. Exercícios práticos

A anunciar brevemente

Associação Nacional de Cruzeiro - Comissão de Cruzeiros
Programas 2014

Inscrição
WorkShop Fotografia, Modulo # 1 – Marina Parque Nações
Inscrição para os três dias 30 € por participante, com Coffee Break e oferta da
estadia de embarcação no Sábado, dia 22 de Novembro.
Formadores
José Miguel Figueiredo (Fotografo Profissional)
Eduardo Lima (Colorfoto)
José Manuel Dantas (Canon PPS)
Apoios
Colorfoto
Canon
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