WorkShop : : Edição de Imagem Digital
Coordenador ڈڈCarlos Carvalho

O WorkShop de “Edição de Imagem Fotográfica” incidirá sobre as possibilidades de intervir sobre as imagens
fotográficas digitais, no sentido de as adequar aquilo que delas se pretende;
As imagens obtidas pela câmara nem sempre correspondem ao total do seu potencial, pelo que por vezes um
pequeno trabalho de edição permite a melhoria substancial das imagens inicialmente obtidas;
Quando se pretende a conversão de uma imagem digital em imagem física (procedendo à sua impressão), há
que considerar que as imagens fotográficas têm formatos normalizados e proporções que devem ser
respeitados pelo que os cortes, ajustes e/ou reenquadramentos efectuados, devem ter em consideração as
dimensões normalizadas;
Para o efeito, será necessária uma familiarização com o ambiente do programa de tratamento de imagem –
neste caso o Photoshop – e com as ferramentas que mais dizem respeito ao universo da fotografia;

OBJECTIVOS e CONTEÚDOS







Compreender o universo e funcionamento do programa informativo no que respeita à fotografia
Compreender a diferença entre uma imagem virtual e uma imagem física e as suas propriedades
Adquirir competências no domínio das ferramentas dedicadas ao tratamento da imagem fotográfica
Adquirir competências que possibilitem redimensionar uma imagem para impressão sem perca de
qualidade
Desenvolver capacidades que permitam colocar a competência técnica ao serviço do objectivo proposto
Exercitar continuadamente as possibilidades do tratamento de imagem

Este WorkShop foi estruturado para decorrer em 8 sessões, aos Sábados, das 10ڈ00 дs 12ڈ30, num total de 20
horas;
Março: dias 07 / 14 / 21 / 28
Abril: dia 04
Maio: dias 09 / 16 / 23
Entre as sessões e no que respeita aos trabalhos a desenvolver no âmbito do WS haverá acompanhamento on
line;
Condições de participação  ڈSer portador de um computador pessoal com o programa Photoshop instalado;
Número mínimo de participantes 8ڇnúmero máximo de participantes 14;

Inscrições, informações e esclarecimentos:
Xuventude de Galiсia – Centro Galego de Lisboa
R; Júlio de Andrade 3 (Campo dos Mеrtires da Pеtria) - Lisboa
Telefoneڈ218853680 Email ڈgeral@juventudedagaliza;сom
Horеrioڈ11h - 14h / 15h - 20h

