
DestinaDo a fotojornalistas e estuDantes que frequentam ou frequentaram 
cursos De fotografia com prática De fotojornalismo.
APOIO DA SecçãO De FOtOgrAFIA DA ASSOcIAçãO AcADémIcA De cOImbrA
ESTE WorkShop irá dEcorrEr Em inglêS

10:00 — 13:00 
14:30 — 17:30
 
casa 
municipal 
Da cultura 
SALA 
FrANcIScO 
SÁ De mIrANDA 
PISO 1

as inscriÇÕes sÃo gratuitas
INScrIçÕeS em www.eStAcAO-ImAgem.cOm 

A PArtIr De 26 De mArçO

WorKsHop De eDiÇÃo fotográfica
a ligaÇÃo funDamental entre fotógrafo e eDitor
18 — 20 Abril   
coorDenaÇÃo 
maria mann*

17 Abr—30 mAI

PrémIO

Breve introDuÇÃo
A importância e a arte da edição de fotografia. 
O papel do editor de fotografia vis-à-vis o 
fotógrafo. Aprender a editar objectivamente o 
teu próprio trabalho.
 
este curso é para ti, se…
•  Se te encontras a editar o teu próprio 

trabalho ou de outros.
• Se desejas tornar-te um editor de fotografia – 

um trabalho que envolve não só a escolha de 
imagens mas também a  compreensão  
da importancia de trabalhar com fotógrafos  
e como os inspirar e apoiar.

• Se desejas vir a trabalhar numa publicação 
ou agência de notícias. 

oBjectivos Do curso
• Ensinar os princípios básicos da edição 

fotográfica. A ética e responsabilidade da 
edição de uma narrativa verídica.

• Ganhar confiança no processo de edição, 
compreender o que falta e o que é supérfulo.

• Aprender a lidar com outros fotógrafos 
durante a edição do trabalho desses 
fotógrafos.

DescriÇÃo Do curso
•  Introdução aos princípios e métodos 

principais da edição fotográfica.
•  Compreensão da importância de adquirir 

uma “linguagem visual”.
•  Visualizar trabalhos demonstrativos  

da selecção fotográfica, da sequência  
das  imagens e criação de apresentações  
de impacto.

•  Construir uma história a partir  
de um conjunto de imagens.

•  Apresentar o trabalho próprio com confiança.
•  Trabalhar com uma organização noticiosa.
 
o que os alunos necessitam 
trazer para o WorKsHop
•  O seu próprio trabalho fotográfico,  

quando existente.
• As suas aspirações.
• Uma mente aberta.

• Um desejo genuíno de aprender.

PARCEIROS MEDIACO-ORGANIZAÇÃO PATROCINADORES APOIOS

18 Abril 15:30 — 17:30 
Participação de Patrick Baz, para falar na edição do seu livro cristãos do líbano. 
Este trabalho estará exposto no CAPC-Sereia, Coimbra, de 17 de Abril a 30 de Maio.

19 Abril 15:30 — 17:30 
Participação de Ferhat Bouda, para falar sobre o seu trabalho os berberes em marrocos. 
Este trabalho estará exposto no CAPC-Sereia, Coimbra, de 17 de Abril a 30 de Maio.

*maria mann
Directora de relações 
internacionais da EPA.
Membro do júri  
do World Press Photo 
por três vezes.




