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DIA MUNDIAL
DA FOTOGRAFIA

VENHA CELEBRAR COM O IPF
Queremos «ensinar a expressar 
cada forma de olhar», e como tal, 
não poderíamos ficar de fora desta 
comemoração do Dia Mundial da 
Fotografia.

18 de agosto (sexta-feira)
FOTOGRAFIA NOCTURNA Lisboa / Porto
Todos os dias são bons para celebrar o Dia Mundial da 
Fotografia, por isso, começamos ainda antes da meia-noite! 
Sabemos que a luz é o elemento central que possibilita 
fotografar mas, e quando ela é escassa? Vamos partilhar 
segredos e dicas para obter as melhores imagens, com 
técnicas úteis e essenciais para captar a magia nocturna da 
cidade. Primeira dica: não se esqueça de trazer o tripé. 
horário e ponto de encontro: 20h às 00h00 | instalações 
do IPF
inscrição: 5 € que pode descontar em formação no IPF
vagas disponíveis: 15

19 de agosto (sábado)
FOTOGRAFAR O AMANHECER Lisboa / Porto
O por do sol é talvez dos assuntos mais fotografados, porém, 
quando o dia nasce a sua luz tão singular e a experiência em 
si tornam-se, sem dúvida, igualmente impressionantes. É por 
isso que os fotógrafos acordam tantas vezes de madrugada 
para captar esses momentos tão especiais, sacrificando horas 
de sono. Para madrugadores e noctívagos esforçados, 
apaixonados por fotografia em geral, esta actividade será a 
melhor forma de celebrar a data e a sua paixão, criando belas 
imagens da aurora. Horário: 5h às 9h
ponto encontro lisboa: Miradouro das Portas do Sol, Lisboa
ponto encontro porto: Instalações do IPF
inscrição: 5 € que pode descontar em formação no IPF
vagas disponíveis: 30

RETRATO DE FAMÍLIA Lisboa / Porto
Celebrar a fotografia através de um retrato de família — 
parece-lhe bem? Traga miúdos e graúdos para uma experiên-
cia divertida e uma recordação especial. Inscreva-se nesta 
actividade, seja fotografado com quem mais ama e receba um 
bonito retrato que irá acompanhar-vos sempre.
horário e local: 10h às 14h | instalações do IPF
inscrição: 5 € que pode descontar em formação no IPF

OFICINA DE SMARTPHONE Porto
A democratização da fotografia aconteceu de diversas formas, 
e uma delas foi com o aparecimento dos smartphones e as 
suas câmeras incorporadas. Há muito potencial escondido 
nestes pequenos aparelhos, e queremos ensinar-lhe como tirar 
melhor partido de cada clique: a melhor composição, dicas de 
iluminação, como editar e tratar imagens através de 
aplicações. Um toque mais profissional para cada imagem que 
cria.  O Dia Mundial da Fotografia merece e você também.
horário e local: 14h às 17h | instalações do IPF
inscrição: 5 € que pode descontar em formação no IPF
vagas disponíveis: 15

SER TURISTA NA PRÓPRIA CIDADE Lisboa / Porto
Todos os dias passamos pelos mesmos lugares, vemos as 
mesmas coisas e já conhecemos os monumentos e locais 
mais típicos da cidade, semprestar a devida atenção, sem 
tempo. Nós usamos muito o olhar, mas poucas vezes vemos, 
realmente. Esta actividade propõe uma visita a esses 
mesmos lugares, com um renovado ponto de vista e um 
conceito deveras interessante: ser turista na própria cidade. 
Aceita o desafio? 
horário e ponto de encontro: 17h às 21h | instalações do IPF
inscrição: 5 € que pode descontar em formação no IPF
vagas disponíveis: 12 
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Instituto Português de Fotografia
A casa da fotografia é aqui

www.ipf.pt

PROMOÇÕES EXCLUSIVAS 
DIA 19 DE AGOSTO
20% desconto no preço de TODOS 
os workshops do IPF e Curso de 
Fotografia Digital (Lisboa e Porto), 
calendarizados até ao final de 2017
100% desconto do valor da inscrição 
no Curso Profissional de Fotografia 
e no Curso Avançado de Fotografia
As ofertas são válidas para inscrições 
realizadas no Dia Mundial da Fotografia


