
OFICINA DE FOTOGRAFIA GEOPARK ESTRELA 
A IDENTIDADE DO GEOPARK ESTRELA E DOS SEUS POVOS 

Com Filipe Patrocínio e José Luís Santos 
16 e 17 NOVEMBRO 

OUTONO 2019 
 
 
A serra da Estrela é um território que encerra em si uma geografia muito particular, com uma 
paisagem única, reflexo de milhões de anos de evolução e que se candidata a Geopark Mundial 
da UNESCO. Esta é uma Montanha de sentidos, onde encontramos locais icónicos que nos 
transportam para o ponto mais alto de Portugal Continental. Aqui, somos guiados por formas 
esculpidas pelo gelo de antigos glaciares e pelas ruas das aldeias alcandoradas na serra ou as 
vilas e cidades que se espraiam no seu sopé.  
 
Esta Oficina de Fotografia pretende ser muito mais do que uma simples aprendizagem, 
pretendemos que através da objetiva experiencie a identidade deste Território e conheça locais 
de cortar a respiração. Entre os icónicos vales glaciários de Loriga, Zêzere ou Alforfa, passando 
pelos imponentes covões, como o da Ametade, ou os majestosos picos rochosos dos cântaros 
Magro, Gordo e Raso, sem esquecer a beleza enigmática do Poço do Inferno, esta é uma viagem 
que nos possibilitará conhecer melhor as tradições e modos de vida destas populações, 
permitindo novas experiências fotográficas. 
 
Formadores 
 

José Luís Santos 
Vive para as três paixões que norteiam a sua vida, a docência da disciplina 
de História, a Fotografia e a Viagem. Apaixonado pelo Médio Oriente e Ásia, 
desenvolve o seu projeto fotográfico, a Rota da Seda, explorando 
territórios como a Turquia, Líbano, Israel e Palestina, Jordânia ou mesmo a 
Síria. Junta-se o Cáucaso, Irão e Ásia Central até chegar à China. É também 
investigador e jornalista, colaborando em algumas edições, como o Le 
Monde Diplomatique e o Jornal Trevim, quinzenário da sua terra, a Lousã. 
Atualmente, dá aulas na Covilhã. 

 
 
Filipe Patrocínio 
Designer da Associação Geopark Estrela, entidade responsável pela 
candidatura da Estrela a Geopark Mundial da UNESCO. Natural e 
apaixonado pela Serra da Estrela, é fotógrafo colaborador da revista 
National Geographic Portugal. Publicou centenas de imagens em revistas 
da área, exibindo-as em exposições individuais focadas na Montanha. 
 

Programa 
Sábado  
09h00 - Videmonte (ponto de encontro a indicar após inscrição) Briefing.  
• Fotografia de retrato - Experiência humana com produtor local. 
• Almoço incluído. 
• Fotografia de paisagem - Locais icónicos da Serra da Estrela, a definir consoante as condições 
atmosféricas. 
• Jantar. 
 



Domingo 
• Fotografar o nascer do sol (ponto de encontro nas Penhas da Saúde em local a combinar no 
dia anterior). 
• Fotografia de paisagem - Locais icónicos da Serra da Estrela. 
• Almoço. 
• Continuação de sessão prática. 
• Sessão teórica de debate e conclusão. 
17h00 - Fim da atividade. 
 
Inscrição 100€ - participantes ou acompanhantes. IBAN PT50 0018 0003 4241 9028 0208 2 
A inscrição é garantida aquando o envio de comprovativo de pagamento para 
info@geoparkestrela.pt juntamente do envio dos seguintes dados: 
• Nome completo. 
• Data de Nascimento. 
• Morada. 
• Número de Identificação Fiscal e número de Cartão de Cidadão. 
 
Limite 10 pessoas. 
 
Inclui 
• Acompanhamento de dois fotógrafos. 
• Seguro de acidentes pessoais. 
• Certificado. 
• Almoço de Sábado. 
 
Não inclui 
• Equipamento fotográfico. 
• Refeições e Dormidas. 
• Deslocações. 
 
Sugestões de hospitalidade  
• Pousada da Juventude da Serra da Estrela Parceiro Geopark Estrela 
• Hotel Berne Parceiro Geopark Estrela 
• Casas do Pastor (Póvoa Velha) Parceiro Geopark Estrela 
• Inatel Manteigas 
• Luna Hotel dos Carqueijais  
• Luna Hotel Serra da Estrela 
• Varanda da Estrela 
• Luna Chalets de Montanha  
• Abrigo da Montanha  
 

mailto:info@geoparkestrela.pt

