WORKSHOP DE ASTROFOTOGRAFIA - ESTRELA GEOPARK
Com MIGUEL VENTURA
11 a 13 SETEMBRO 2020
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 reconhecida pela UNESCO como
Geopark Mundial. Nesse sentido, acreditamos que a paisagem que a serra nos traz, conjugada
com milhões de estrelas em pano de fundo, é um excelente cenário para a realização da Oficina
de Astrofotografia de Paisagem, no próximo mês de Setembro.
Esta Iniciativa do Estrela Geopark servirá para que possa capturar na objetiva constelações,
planetas e identificar os melhores sítios para o fazer, captando céu em sintonia com as nossas
paisagens únicas.
Formador
Miguel Ventura

Licenciado
em
Ciências
da
Comunicação
(Vertente
de
Fotojornalismo), Miguel Ventura 36 anos, natural de Coimbra reside
atualmente na cidade de Guimarães. Traz consigo desde pequeno a paixão
pelo cosmos, tendo unido essa paixão à da fotografia mais "a sério" a partir
de 2012. Já fotografou alguns dos melhores céus do mundo, conta com
fotografias destacadas em revistas como a National Geographic e a própria
Agência Espacial Europeia (ESA). Dinamizador de algumas Oficinas e
Workshops de Astrofotografia, entre outros Eventos relacionados com a área da
Astrofotografia, Miguel Ventura procura transmitir, através destas, o fantástico que é um céu
estrelado quando combinados com a paisagem do nosso planeta.
Programa
Sexta-feira
• 21h Boas-vindas aos participantes com briefing / apresentação do programa (ponto de
encontro no Sabugueiro em local a indicar após inscrição).
• 22h Primeiras observações em local próximo e icónico da serra.
Sábado
• 15h às 19h Componente teórica no auditório do Centro de Interpretação da Torre do Estrela
Geopark.
• 16h45 CoffeBreak
• 21h30 às 24h Componente prática em local icónico da serra.
Domingo
• 10h30 Edição de imagem - Auditório do Centro de Interpretação da Torre do Estrela Geopark.
• 13h Fim da atividade.
Os almoços e jantares são livres, mas poderão ser combinados em local a definir com os
participantes.

Inscrição 60€ - IBAN PT50 0018 0003 4241 9028 0208 2
A inscrição só é garantida após o envio de comprovativo de pagamento para
info@geoparkestrela.pt juntamente com os seguintes dados:
• Nome completo.
• Data de Nascimento.
• Morada.
• Número de Identificação Fiscal e número de Cartão de Cidadão.
• Contacto telefónico.
Máximo 13 pessoas.
Mínimo 5 pessoas
Inclui
• Acompanhamento de um formador e de um técnico da associação.
• Seguro de acidentes pessoais.
• Certificado.
Material necessário
• Equipamento fotográfico que permita longa exposição.
• Tripé (caso não tenha, mencione na inscrição).
• Aconselhado comando/cabo disparador.
• Lantera ou Headlight preferencialmente com luz vermelha.
• Roupa quente para possível noites frias.
Sugestões de hospitalidade nos Parceiros Estrela Geopark com proximidade ao workshop
• Casas do Pastor (Póvoa Velha)
• Abrigo da Montanha (Sabugueiro)
• Pousada da Juventude da Serra da Estrela (Penhas da Saúde)

