
LATAS NA CIDADE
WORKSHOP DE FOTOGRAFIA PINHOLE E DESENVOLVIMENTO DE PROJETO*1

ver Águeda por um furo de alfinete

Este  Workshop  de  Fotografia  Pinhole  é  dedicado  a  todos  aqueles  que  pretendam  descobrir  e  aprofundar  as 
potencialidades plásticas e criativas da Fotografia Pinhole, uma técnica artesanal, feita sem recurso a lentes. Trata-se de 
um workshop de cariz prático e técnico, mas também criativo, que tem  como objetivo não só que os participantes 
compreendam todo o processo técnico ligado à construção e utilização de câmaras  pinhole, mas especialmente que 
possam aplicar esses conhecimentos respondendo ao desafio de pensar sobre a relação entre a fotografia, o tempo, e o 
espaço, tanto físico, como emocional, da cidade que habitam – Águeda.
Todo este  processo será  realizado  através  do  desenvolvimento de um projeto  fotográfico  coletivo,  com um  tema 
comum, que culminará numa exposição no final do evento. Neste caso, e porque as Latas na Cidade e o workshop em 
particular estão inseridos no programa Rehabitar o Parque, o projeto fotográfico debruçar-se-á especificamente sobre o 
Parque da Alta Vila, que receberá também a exposição final.
Este workshop é desenvolvido pelo ateliê Imagerie – Casa de Imagens e está inserido na programação do projeto Latas 
Na Cidade – Águeda.

PROGRAMA DO WORKSHOP

15 de junho, das 15:00 às 19:00
Fórum Municipal da Juventude

-Breve introdução à Fotografia Pinhole
-Construção e teste de Câmaras Pinhole
-Visualização e discussão de projetos de fotógrafos que usam a fotografia pinhole
-Elaboração  e  discussão  do  tema  coletivo,  bem  como  das  propostas  individuais  dos  participantes  para  
desenvolver durante a semana.

Material  a  trazer pelos participantes  neste dia:  Uma caixa  ou lata  de  qualquer formato,  que tenha uma tampa 
removível. Tesoura, lápis.

17 a 21 de junho, das 18:30 às 20:30
Espaço aberto à utilização do laboratório, à discussão e acompanhamento do desenvolvimento dos projetos,  
bem como à preparação da exposição final.*2

22 de junho
Montagem da exposição final dos projetos no Parque da Alta Vila

Inscrições: Incubadora Cultural de Águeda - Incubadora.Cultural@cm-agueda.pt - 234 180 151
+informações: Imagerie – Casa de Imagens 
telemóvel: 916 199 408 
email: geral@imagerieonline.com
na web: imagerieonline.com | latasnacidade.com
no facebook: Imagerie – Casa de Imagens | Latas na Cidade

*1 O que é a fotografia pinhole (ou estenopeica)?
A magia da camera obscura: O princípio essencial da fotografia está ligado a um fenómeno ótico conhecido e descrito desde a antiguidade 
– o da camera obscura. Este fenómeno acontece quando a um compartimento fechado e estanque à luz adicionamos um pequeno orifício – 
o estenopo. Os raios luminosos do exterior penetram a camera obscura através do estenopo e criam uma imagem a cores projetada na 
parede oposta. Esta imagem aparece invertida de cima para baixo e da esquerda para a direita. Todas as câmaras fotográficas, das mais  
arcaicas às mais sofisticadas têm como núcleo essencial a camera obscura, o local onde a magia acontece e onde se torna possível captar 
uma imagem.
A fotografia estenopeica: vulgarmente conhecida como pinhole (do inglês “furo de alfinete”) consiste assim numa técnica fotográfica sem 
recurso a  lentes,  que despoja  a  câmara  de todos  os  acessórios  “supérfluos”,  criando imagens  com o  mínimo de recursos possível  – 
basicamente, é a fotografia na sua essência . Do fenómeno da camera obscura à criação de uma fotografia vai apenas um pequeno passo –  
a introdução de um material sensível à luz, capaz de registar a imagem projetada. As imagens resultantes deste projeto são registadas num 
papel fotográfico, sensível à luz devido à presença de uma emulsão de sais de prata, que ao passar pelo processo químico da revelação, 
resulta num negativo a preto e branco. Para se obter a imagem em positivo, os negativos são digitalizados e invertidos.

*2Apesar  de  aconselhável,  não é obrigatório estar  presente  todos os  dias,  durante as  duas horas.  Os participantes  que não tenham 
disponibilidade podem acordar com os formadores um plano para o desenvolvimento do seu projeto.
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