II
Encontro
Nacional
de
Fotografia e Cinegrafia de
Natureza
Numa organização conjunta do Município de Vila Real e da
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Escola de
Ciências da Vida e do Ambiente/Departamento de Biologia e
Ambiente), terá lugar no próximo dia 7 de junho de 2014, na
AULA MAGNA DA UTAD, o II ENCONTRO NACIONAL DE FOTOGRAFIA E
CINEGRAFIA DE NATUREZA.
Dedicado à temática da divulgação e preservação da
biodiversidade, este evento conta com o apoio do Programa
Operacional Regional do Norte (ON2), bem como com a
colaboração da Engª Sofia Neto (Técnica da Câmara Municipal de
Vila Real, responsável pela divulgação da biodiversidade da
região), dos núcleos de Estudantes de Biologia (NEB) e de
Engenharia do Ambiente (NEAMB), e ainda da Associação
Académica da UTAD (AAUTAD).
A
região
de
Vila
Real
apresenta
uma
elevada
riqueza/diversidade biológica, com habitats e paisagens
deslumbrantes, que vão desde o rio Douro até às montanhas do
Marão e Alvão, constituindo o CAMPUS DA UTAD um local
privilegiado para receber um evento sobre esta temática.
Pretende-se assim que este encontro constitua uma ocasião
única de partilha de experiências, nas áreas da fotografia e
da cinegrafia de natureza e vida selvagem, entre fotógrafos,

amantes da natureza, investigadores e público em geral, e que
possa contribuir também para reforçar a importância do estudo,
da divulgação e da preservação do património natural, numa
perspectiva quer do desenvolvimento do ecoturismo, quer da
educação/sensibilização ambiental, particularmente dos mais
jovens.
Neste contexto, contamos com a participação de dois fotógrafos
espanhóis de grande renome, Óscar J. González e Alfonso Garcia
Ávila, e de consagrados fotógrafos profissionais portugueses,
como Luís Quinta e Ricardo Guerreiro (autores dos
documentários “Almada – entre o rio e o mar” e “Arrábida – da
serra ao mar”), Luís Henrique Pereira (jornalista e redator da
RTP – responsável, desde 2007, pela série televisiva “Vida
animal em Portugal e no mundo”), João Cosme (autor dos livros
“Rios de vida” e “Natureza íntima”), João Pedro Silva (autor
do livro “Lesmas do mar do Algarve”), Miguel Claro (autor do
livro “Astrofotografia”), João Nunes da Silva (autor do livro
“Fotografar natureza em Portugal e Espanha”), Vasco Flores
Cruz (autor do livro “Anfíbios & Répteis”) e Ernestino
Maravalhas (autor dos livros “As borboletas de Portugal” e “As
libélulas de Portugal”). Estarão igualmente presentes
fotógrafos, oriundos de Vila Real, que apesar de amadores são
autores de trabalhos considerados de excelência, nomeadamente
André Brito, Nuno Silva, Tiago Magalhães e João Soares
Carrola, entre outros.
Integrado ainda neste evento, decorrerá no domingo (8 junho)
um passeio no Parque Natural do Alvão (PNA), o qual
constituirá certamente uma boa oportunidade para esclarecer em
termos práticos, num cenário real e de campo, algumas das
questões abordadas no encontro da véspera, no âmbito tanto da
fotografia como da cinegrafia, além de proporcionar um
fraterno convívio entre os que gostam de fotografia e da
natureza, e que se preocupam em conservar e divulgar o
Património Natural de Portugal.
II Encontro Nacional de Fotografia e Cinegrafia de
Natureza de Vila Real
ENFCN – A biodiversidade retratada e
estudada
Programa – 7 e 8 de Junho de 2014 na Aula Magna da UTAD
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09:15

Cerimónia de abertura
Presidente da Câmara Municipal de Vila Real | Eng.º
Rui Santos
Reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
| Professor Fontainhas Fernandes
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas |
Eng.º Rogério Rodrigues
A dinâmica da Fotografia no Município de Vila Real |

10:00
10:25

10:50

Sofia Neto | Câmara Municipal de Vila Real
A fotografia e microfotografia no estudo e conservação
ambiental | João Carrola | CITAB/UTAD
Pausa para Café
Sessão I

11:10

Metamorfoses de uma vida | Tiago Magalhães

11:30

Abrigos para fotografia de Aves | Nuno Silva

11:50

Os nossos cágados estão em perigo | Vasco Flores Cruz

12:10

As aves de Vila Real | André Brito
Fotografía de alta velocidade | Óscar J. González

12:30

(Espanha)
Restaurante Panorâmico da UTAD
(10 euros com inscrição obrigatória:

ALMOÇO

biodiversidade@cm-

vilareal.pt )

Sessão II
Drones na fotografia de natureza | Alfonso García
14:30

Ávila (Espanha)
O Melro-d’água: histórias por detrás da imagem | João

14:50

Cosme
Astrofotografia: imagens à luz das estrelas | Miguel

15:10

Claro

15:30

Portugal de norte a sul | João Nunes da Silva
A vida animal em documentário: técnicas e estratégias

15:50

de campo | Luís Henrique Pereira (RTP)

16:10:

Pausa para Café/Chá
Sessão III

A importância da fotografia no estudo e conservação
16:30

das libélulas | Ernestino Maravalhas
Da Visão à Edição: Compromissos Editoriais no Projeto

16:50

Almada Natureza Revelada| Ricardo Guerreiro
Cores Desconhecidas: os nudibrânquios da costa

17:10

Portuguesa | João Pedro Silva

17:30

País das Maravilhas | Luís Quinta

18:00

Sessão de Encerramento –
Com um Porto de Honra

