À ESSÊNCIA DO SER!
Associação Juvemedia
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APRESENTAÇÃO
O Retrato é uma das vertentes mais importantes da fotografia e desde os
primórdios que assumiu contornos de relevo, por retratar a identidade visual do
ser humano.

Mas quantas vezes, depois de julgarmos captar a natureza do nosso fotografado,
sentimos que existiu uma barreira que nos impediu de a mostrar?

Em princípio, terá faltado a interação entre fotógrafo e fotografado, fundamental
para gerar a cumplicidade obrigatória nesta disciplina da fotografia.

O retrato é uma área apaixonante e nesta ação aprenderás a derrubar as barreiras
que impedem de captar a verdadeira “essência” do ser humano no momento do
click.

PROGRAMA*
9 de Novembro de 2019
8h30 Ponto encontro no Aki da Expo | Lisboa
9h00 Partida para Portalegre
12h00 Chegada à Quinta do Casépio, distribuição de alojamento e exploração do
espaço
13h00 Almoço convívio na Quinta do Casépio
14h30 Fotografia de Retrato: Sessão teórica, na Quinta do Casépio
15h30 Fotografia de Retrato: Sessão prática com anciões carreirenses, nas suas
próprias residências.
19h30 Jantar na Quinta do Casépio
21h30 Visionamento, comentários e seleção dos melhores retratos

*Este programa é provisório, ainda pode sofrer alterações.
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10 de Novembro de 2019
Pequeno almoço
10h30 Passeio por Carreiras com visita ao parque de merendas e miradouro
11h45 Entrega de molduras com fotografias selecionadas aos anciões
13h15 Churrasco convívio na Quinta do Casépio
15h00 Partida para Lisboa
18h00 Chegada prevista a Lisboa

PREÇOS E O QUE ESTÁ INCLUÍDO
Preço:
Sócio: 99€
Não sócio: 129€
O preço inclui: alojamento; transporte; alimentação; programa de atividades;
seguro de acidentes pessoais.

PLANOS DE PAGAMENTO
Sócio:
1) No ato da inscrição: 20€
2) Em Fevereiro e Março tem de pagar mensalmente: 20€
3) Em Abril: 39€

Não sócio:
1) No ato da inscrição: 20€
2) Em Fevereiro e Março tem de pagar mensalmente: 30€
3) Em Abril: 49€
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PARA MAIS INFORMAÇÕES
SECRETARIA-GERAL
Tlm: 964482429
Email: geral@juvemedia.pt

Associação Juvemedia
Rua do Conde Redondo, Nº 46-A
1150-107 Lisboa
www.juvemedia.pt

