
David Marques – www.dreampictures.wordpress.com  

______________________________________________________________________ 

 
www.dreampictures.wordpress.com | dreampictures.info@gmail.com | cdavid.marques@gmail.com 

Tlm.: 915699952 

 

 

Workshop de Fotografia de Natureza – Navio Gil Eannes 
(Viana do Castelo) – 27 e 28 de Novembro 

A Dream Pictures vai proporcionar-lhe uma oportunidade única de frequentar 
um Workshop de Fotografia de Natureza a bordo do Navio Gil Eannes, nos dias 
27 e 28 de Novembro. Construído nos Estaleiros Navais de Viana do Castelo em 
1955, cuja missão era apoiar a frota bacalhoeira nos mares da Terra Nova e 
Gronelândia, este navio, propriedade da Fundação Gil Eannes 
(www.fundacaogileannes.pt), serve actualmente como Museu, ancorado na 
antiga doca comercial de Viana do Castelo. 

Vai  poder recuar no tempo e desfrutar de um ambiente fotográfico único, a 
bordo daquele que foi um emblemático Navio-Hospital, o qual recentemente 
serviu de cenário no filme português “Assalto ao Santa Maria”. 

Destinatários 

Qualquer pessoa que goste de fotografia e pretenda aprofundar os aspectos criativos, 
independentemente das temáticas preferidas e do tipo de equipamento que possua. 

Material fotográfico aconselhado 

Máquina fotográfica (analógica ou digital), bem como todos os acessórios que possua 
(objectivas, flash, cabo disparador, tripé…) 

Limite máximo de participantes 

15 

Temáticas 

Introdução à Fotografia de Natureza 

Conhecer o equipamento 

O uso do Flash 

A luz e a Exposição 

Desenhar Imagens 

A paisagem natural ou rural 
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Vida Selvagem 

Flora e Vegetação 

Macrofotografia 

Trabalhar por objectivos 

Notas de Aprendizagem 

Programa  

Sábado  

09:30 – Início do Workshop 

Introdução à Fotografia de Natureza 

Conhecer o equipamento 

O uso do Flash 

A luz e a Exposição 

Desenhar Imagens 

12:30 – Almoço Livre 

14:00 – Inicio do Workshop 

16:00 – Componente prática: (arredores do local de formação)  

18:00 – Fim 

Domingo  

07:30 – Componente prática: (em lugar a definir)  

12:30 -Almoço livre 

14:00 – Componente teórica: 

A paisagem natural e rural 

Vida Selvagem 

Flora e Vegetação 

Macrofotografia 

Fotografar por objectivos 

Preenchimento dos questionários de avaliação 
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17:00 – Fim do Workshop 

Carga Horária: 15 horas 

Formador  

Pedro Martins – Fotógrafo Freelancer há 12 anos. Encontrou na natureza o cenário perfeito, 
cheio de cores, simetrias, formas e modelos, uma fonte inesgotável de conhecimentos e beleza. 
Hoje em dia trabalha a reportagem com temas sociais, culturais e de ambiente. É fotógrafo 
colaborador de várias revistas destacando-se a National Geographic – Portugal, a Noticias 
Magazine e alguns jornais nacionais como o Publico e internacionais exemplos do El Mundo 
de Espanha. Tem também trabalhado com várias empresas e instituições do nosso País em 
termos de imagem e promoção. É orientador de muitos cursos, workshops e passeios nas 
temáticas da Fotografia, Natureza e biodiversidade. É autor das imagens no livro “Geopark 
Naturtejo da Meseta Meridional – 600 milhões de anos em imagens” e em muitas outras 
publicações onde as suas imagens estão presentes. 

Inscrição – 70€ (entrega de certificado de participação)  

Faça já a sua inscrição em: dreampictures.ws@gmail.com  

Para mais informações: www.dreampictures.wordpress.com 

                                                       dreampictures.info@gmail.com  

Venha connosco fazer IMAGENS DE SONHO … Participe, Aprenda, Divirta-se e 
Sonhe!!! 

 


