
 

 A
v.

C
o

m
en

d
ad

o
r 

N
u

n
es

 C
o

rr
êa

 n
º 

46
 |

 2
79

0
-4

8
3 

C
ar

n
ax

id
e

 /
 P

o
rt

u
ga

l 

Telefone 

218 210 366 
worldacademy.pt 

info@worldacademy.pt  

IMAGEM 

FOTOGRAFIA DE CONCERTOS  

 

DURAÇÃO 

12h  

DATAS 

20 e 21 de Abril 2018 

HORÁRIO 

6ª | 19h00-23h00 + Concerto 

Sáb | 13h00-19h00

 

 

| A QUEM SE DESTINA 

A pessoas com conhecimentos básicos fotografia (fator 

essencial), com interesse em todos os tipos de espetáculos: 

música, dança, performance ou teatro. 

 

| OBJETIVOS 

Aprender conceitos e técnicas especificas para a área de 

fotografia de eventos e espéctaculos. 

 

 

| CONTEÚDOS DO WORKSHOP 

- A Fotografia de Espetáculo é uma área muito particular do Fotojornalismo, com estética e regras muito específicas. 

- O presente Workshop destina-se a formandos com conhecimentos básicos de fotografia (fator essencial), com interesse em todos os 

tipos de espetáculos: música, dança, performance ou teatro. 

- Pretende-se, com este workshop, que os formandos consigam interiorizar a estética da fotografia de espetáculo; gestão do tempo, 

espaço e luz em que o(s) exercício(s) decorre(m), ética inerente, regras e condicionalismos. Igualmente, resolução de problemas técnicos 

relacionados com o equipamento, e software. Finalmente, a edição e tratamento de imagens de espetáculos.  

Inclui exercício prático real de fotografia de concerto, tratamento e análise do exercício. 

 

SESSÃO #1 (4 horas) 

Atividade letiva com visionamento de exemplos de Fotografia de 

Espetáculo. 

A luz, a velocidade, sensibilidade, equipamento a utilizar, 

obetivas. Regras, truques e dicas. 

Cuidados a ter antes e durante o espetáculo.  

Formalidades, acreditação, ética. 

 

SESSÃO #2 (2 horas) 

Exercícios prático real de concerto numa sala de espetáculos. 

 

SESSÃO #3 (4 horas) 

Visionamento dos trabalhos na aula anterior. Edição e 

tratamento de imagens em ambiente Adobe Lightroom e Adobe 

Photoshop. 

 

SESSÃO #4 (2 horas) 

Conclusões e análise dos trabalhos executados. 

 

 
 

| FORMADORA 

 

Rita Carmo, Fotógrafa 
Rita Carmo é fotógrafa dedicada à cena musical há mais de 25 anos. Iniciou a publicação de fotografias no semanário Blitz em 1992 onde 
permanece fotógrafa residente. Tem fotografias publicadas em diversas publicações portuguesas e estrangeiras. Em 2003 editou pela 
Assírio & Alvim o álbum fotográfico “Altas-Luzes”. Em 2004, a convite da Alcatel Portugal e da Numero, expõe no 4º Festival Portugais na 
Fnac Forum Les Halles em Paris. Em 2008, no âmbito do Congresso Feminista, expõe na Fundação Calouste Gulbenkian. Ainda em 2008, 
edita com a revista BLITZ o álbum “Portugal XXI - Imagens de Sons Portugueses”. Em Julho de 2009 expõe no Festival Alive parte do seu 
trabalho relacionado com concertos ao vivo. Em 2013, edita o álbum “Bandas Sonoras - 100 Retratos na Música Portuguesa” pela Chiado 
Editora. Em Julho de 2015, é curadora e expõe no Festival Super Bock Super Rock um importante acervo dos 20 anos do Festival. 
Como freelancer é responsável por diversas capas de CD’s e imagens de divulgação de músicos portugueses. Foi júri do Prémio FNAC 
Novos Talentos Fotografia em 2004 e 2005. É Formadora de Fotografia no, Instituto Português de Fotografia, Restart e World Academy.  



 

 

| ESPAÇO E EQUIPAMENTOS 

Sala com 1 computador por aluno, LCD e internet. Software: Adobe Lightroom. 

Para além do equipamento da escola, cada aluno tem que ter a sua câmara DSLR, de qualquer marca ou modelo. 

 
 

| MODALIDADE DA FORMAÇÃO 

Inicial 

 

| METODOLOGIA PEDAGÓGICA 

Demonstrativa, expositiva e participativa  

 

| ORGANIZAÇÃO DA FORMAÇÃO 

Presencial 

 

WORLD ACADEMY 

Avenida Comendador Nunes Côrrea, nº 44 

2790-224 Carnaxide  

 
 

| PREÇOS  

Valor Total do Módulo: 110€ 

 

O pagamento é efectuado no ato da inscrição. 

| DESCONTOS 

10 % | Parceiros 

15 % | Formadores e Alunos World Academy 

(descontos não acumuláveis)

 

 

 

 

| PROCESSO DE INSCRIÇÃO 

- Entrega de Currículo e da Ficha de Inscrição devidamente preenchida. 

- Pagamento integral do workshop. 

- Leitura e aceitação do Contrato de Formação. 

- Leitura e aceitação do Regulamento da World Academy. 

- Entrega de cartão de cidadão. 

 

 
 

| FORMAS DE PAGAMENTO 

- Presencial através de multibanco, numerário ou cheque, na Secretaria da World Academy. 

- Por transferência bancária com o IBAN PT50 0018 0003 4103 0818 0207 2, cujo comprovativo terá de ser enviado para 

info@worldacademy.pt. 

 

As inscrições por e-mail ou correio estão sempre sujeitas a confirmação por parte da Secretaria da World Academy. 

 

 
 

| CONDIÇÕES GERAIS 

As condições de funcionamento e organização da formação, deveres e direitos do aluno, entre outras regras e procedimentos, devem ser 

consultados no Regulamento da World Academy. O processo de inscrição automaticamente valida a aceitação dos termos deste 

regulamento.  

 
 

CURSOS RELACIONADOS 

FOTOGRAFIA | PRODUÇÃO DE EVENTOS E ESPETÁCULOS 

mailto:info@worldacademy.pt
http://www.worldacademy.pt/wp-content/uploads/2015/11/regulamento_geral.pdf
http://www.worldacademy.pt/cursos/cursos-anuais/imagem/fotografia/
http://www.worldacademy.pt/cursos/cursos-anuais/espetaculos-e-eventos/producao-de-eventos-e-espetaculos/

