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WORKSHOP 
DE CÂMARAS DE GRANDES FORMATOS

18 HORAS  |  PRESENCIAL  |  IPCI PORTO E LISBOA

objetivos
gerais

• Controlar o funcionamento de uma 

câmera de grande formato;

• Saber focar;

• Carregar película 4x5” num chassi;

• Controlar o processo de medição de luz 

com recurso a um exposímetro;

• Identificar as fases do processo de 

revelação de uma película 4x5”;

• Controlar o processo de digitalização de 

uma película 4x5”.

O Workshop de Câmeras de Grandes Formatos é para pessoas que querem explorar as 

potencialidades criativas deste tipo de equipamento. 

A câmera de grande formato sempre teve um espaço muito reservado no mundo da fotografia, 

estando associada ao universo da fotografia técnica de publicidade e arquitetura, pelas suas 

possibilidades de controlo ao nível dos movimentos de câmera e movimentos ópticos, entre outros 

aspetos. 

Do ponto de vista da criação artística, este tipo de equipamento fotográfico permite a muitos 

autores poderem trabalhar a representação fotográfica, com extrema qualidade nas ampliações que 

produzem. Destaca-se ainda a relevância do detalhe bem como a disciplina do olhar e da observação, 

que permite a todos os criadores entrarem num processo criativo distinto. 

Neste workshop, propomos que tenha o seu primeiro contacto técnico e prático com este 

equipamento, adquirindo igualmente conhecimentos ao nível da revelação de película de grande 

formato. 

formadores

ANTÓNIO PEDROSA vive e trabalha no Porto.

Em 2012 ganhou o Grande Prêmio Estação de Imagem Mora. No ano seguinte ganhou 

a bolsa Estação de Imagem Mora para desenvolver o projeto “The Pose and The Prey”.

Em 2014 vencedor do prêmio Hasselblad Master de fotografia editorial, publicando o 

projecto “The green and blue at Corvo Island”, TeNeus 2014 . Em 2015 foi o vencedor 

em categorias no PDN Photo Annual e no POY LATAM 2015. Em 2015 co-fundou o 

COLECTIVO, onde têm vindo a desenvolver o projecto “The Thin Line”, sobre a Europa 

e ser Europeu.- Este projecto já foi apoiado pela bolsa Artist Initiative VSCO e pela 

Bolsa Nomad. O seu trabalho é exibido e publicado regularmente, como Encontros de 

Imagem, “ Linha Ténue” Braga 2015; Centro Português de Fotografia, “Caça Grossa” 

2014; Cordoaria Nacional, Prémio Estação Imagem “Iraquianos” 2012; Lens Culture, 

“The Pose and the Prey” 2014; Névoa Azul, COLECTIVO, 2018, L’Oeil de la Photographie, 

2015. É director do departamento de Fotografia do IPCI - Instituto de Produção Cultural 

e Imagem, Porto e Lisboa.

http://www.antoniopedrosa.com/

https://colectivophoto.com

metodologia

Este workshop desenvolve-se a partir 

de uma metodologia demonstrativa e 

prática, com a realização de uma saída 

fotográfica para realizar um exercício de 

tomada de vista com recurso a câmeras 

de grande formato SINAR P2 e TOYO 

View.

Após a realização do processo de 

revelação, as películas são digitalizadas, 

havendo lugar para a discussão e análise 

dos resultados produzidos. 

DIRETOR DO CURSO ANTÓNIO PEDROSA

PEDRO ROCHA 1982, Monserrate.

Formado em Arquitetura pela Faculdade de Arquitetura de Lisboa, rumou 

ao Porto onde frequentou o Curso Profissional de Fotografia. De volta a 

Lisboa então a trabalhar em Atelier, Pedro estagiou no jornal mais vendido 

em Portugal, onde publicou desde o primeiro dia. Poder testemunhar 

o desenrolar dos acontecimentos, ter esse privilégio, aliado à urgência 

de os transmitir aos outros com rigor em questão de segundos, levou-o 

a assumir a fotografia de imprensa a tempo inteiro. A trabalhar como 

fotojornalista desde 2010, Pedro cobriu um vasto leque de situações 

para diferentes publicações. De Breaking News a Desporto, de Retratos a 

Eventos, e contando sempre com um forte sentido de integridade editorial.  

É colaborador de vários títulos nacionais, como o Diário de Notícias, 

o Jornal de Notícias OJogo ou Abola. Contribui regularmente para a 

Associated Press e Agence France-Presse e frequentemente fotografa para 

a Comissão Europeia. O confinamento trouxe novas perspetivas e novos 

objetivos. Pedro está a fazer o seu percurso na fotografia documental 

e a dedicar-se a projetos pessoais. Está atualmente a trabalhar numa 

reportagem sobre o consumo de drogas e a Lei da Descriminalização.

É formador do Cuso Básico de Fotografia e no Curso Profissional de 

Fotografia. 

conteúdos

• A Câmera de Grande Formato: formatos de imagem, acessórios, objetivas;

• Movimentos de câmera e controlo de foco;

• Carregamento de película no chassi;

• Referências visuais: autores e áreas artísticas de aplicação das câmeras de grande 

formato;

• O processo de revelação das chapas 4x5” em Laboratório Preto e Branco;

• Digitalização das chapas 4x5”.
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fornecido pela escola 
1 Toyo View; 2 sinar P2; Carregadores 4x5”

Objetivas: 90mm; 150mm; 300mm, para sistemas de Grandes formatos

Equipamento de processamento de filmes: tanques para revelação manual e 

Processadora Jobo

Película 4x5” para utilização na saída prática

Workstation para processamento avançado 

de fotografia e laboratório digital de impressão fine-art;

Estúdio de fotografia e vídeo equipado com sistemas de iluminação de flash e luz 

contínua profissional para fotografia e vídeo;

Workstation profissional para edição de vídeo 

com cabine para locução áudio;

Espaço de trabalho para desenvolvimento 

de projetos pessoais.

do formando
Caderno de apontamentos

equipamento espaços
de trabalho

CERTIFICADO 

O IPCI é uma entidade formadora acreditada pela DGERT. 
No final do curso, os formandos têm direito a um certificado 
de formação, onde são avaliados segundo o critério com ou 
sem aproveitamento.
A obtenção do certificado com aproveitamento obriga a uma 
participação igual ou superior a 70% da carga horária do curso. 
Este curso não contempla o acesso a programas de estágio, 
nem de tutoria profissional após o término do curso. 

No decorrer da formação os formandos têm ao seu dispor um conjunto de espaços 

onde podem desenvolver os seus projetos e realizar as respectivas apresentações 

públicas:

• Galeria;

• Auditório com ecrã de projeção e sistema de som profissional para apresentações 

audiovisuais;

• Espaço de trabalho multifuncional;

• Estúdio Foto e Vídeo.

material
de apoio

Os formadores em contexto de sala de aula apresentam a bibliografia recomendada, 

para que os formandos possam ter guias de estudo complementares. 

A entrega das apresentações utilizadas em aula não é obrigatória e encontra-se 

protegida pelo direito de propriedade intelectual, sendo da exclusiva responsabilidade 

do formador disponibilizar ou não esse conteúdo, que é da autoria individual do 

formador. 

A entrega de textos complementares ou outros documentos é feita por via digital pelos 

serviços administrativos do IPCI, sempre que aplicável. 
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condições
gerais

como fazer
a inscrição

06

modalidades
pagamento

calendário
2022-2023

PRONTO PAGAMENTO

€220,00

DESCONTOS

10% de desconto para antigos alunos do IPCI;
10% de desconto para inscrições em grupo, 2 ou mais pessoas.
Descontos não acumuláveis.

É possível a criação de planos de pagamento à medida, desde que 

solicitados por e-mail e desde que o valor do curso seja liquidado 

até à data de início da formação.

As fotografias que integram este documento apresentam o quotidiano do IPCI

 contactos 
ipci.pt

PORTO

Rua da Alegria n.º 940/942

4000-040 Porto

 +351 968 379 910

+351 225 490 993

info@ipci.pt

LISBOA

 Av. Conde Valbom 102B

1050-070 Lisboa

+351 217 961 700

+351 926 574 503

lxsecretaria@ipci.pt

1. Preenchimento da ficha de inscrição em anexo

•  Formulário de preenchimento digital;

•  Na cláusula 6 deve indicar-nos a modalidade de pagamento pretendida.

2. Efetuar o pagamento de acordo com a modalidade de pagamento pretendida 

Consultar tabela com as modalidades de pagamento disponíveis, caso opte pelo 

pagamento em mensalidades o pagamento tem início no mês em que se inscreve. 

3. Envio da ficha de inscrição juntamente com o comprovativo de pagamento

Caso pretenda a emissão da fatura em nome da empresa, deve facultar-nos no e-mail 

os dados de faturação da empresa.

4. Após a receção dos documentos, o IPCI entra em contacto para validar toda 

a informação e proceder ao envio da fatura.

Pré-requisitos

Idade a partir dos 18 anos

Turmas de 6 a 12 formandos

•  A abertura de cada curso/turma/ horário está condicionada a um número mínimo 

de inscrições; 

•  A inscrição no horário pretendido é limitada ao número de vagas disponíveis;

•  O horário aplicado pode ser alterado por razões de adequação técnicopedagógica, 

excecionalmente podem ser marcadas aulas fora do horário estabelecido;

•  A inscrição é válida após a liquidação do valor da inscrição;

•  A informação apresentada não dispensa a consulta do regulamento interno e dos 

nossos serviços de atendimento, que o podem auxiliar em todas as questões técnicas 

e pedagógicas.

HORÁRIO DATA DE INÍCIO DATA DE FIM LOCAL

23 de setembro 2022 01 de outubro 2022 Porto

07 de outubro 2022 15 de outubro 2022 Lisboa

23 de junho 2023 01 de julho 2023 Lisboa

07 de julho 2023 15 de julho 2023 Porto

Fim-de-semana  
sexta-feira das 20h00 às 23h00
e sábado das 10h00 às 13h00 e das 14h30 às 17h30

NOTA: a data de início e término do curso pode sofrer alterações devido a motivos de agenda de formadores, ou de gestão de formação.




