
CULTURA FotografiaCULTURA Fotografia 

Programa

Início: 25 de março    Curso Intermédio de Fotografia - Nível II
Final: 14 de maio          Taguspark, Edifício 8, Salas de Formação, e Lisboa, nas instalações do Clube

Inscrições abertas para a frequência de aulas do Curso Intermédio de Fotografia da 
STUDIO 8a, com um total de 25:00 horas, tendo como objetivos gerais:
Depois de terem percorrido o nível inicial e dominarem as técnicas essenciais chega o nívelDepois de terem percorrido o nível inicial e dominarem as técnicas essenciais, chega o nível 
intermédio, um curso que vai proporcionar a utilização de práticas semi-avançadas, com 
recurso ao modo manual (M) e a menus mais sofisticados.
Os participantes irão desenvolver conceitos, técnicas e performances de nível II, em disciplinas
como a fotografia de paisagens naturais, fotografia urbana, arquitetura e fotografia de animais
(ZOO).
O curso intermédio está adequado a todos os que participaram no curso de iniciação à
fotografia bem como todos os amantes de fotografia com as noções básicas que permitam a
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Horário

frequência da presente atividade.
Aceda aqui ao programa.

Dia Março /Abril Duração Dia Maio Duração

25 Teórica/ Tagus 01:30 06 Teórica/ Tagus 01:30

26 Teórica/ Palma 01:30 07 Teórica/ Palma 01:30

08 Teórica/ Tagus 01:30 10 Prática/ Zoo 04:00

09 Teórica/ Palma 01:30 13 Teórica/ Tagus 01:30

12 Prática/ Paisagem Marítima 06:00 14 Teórica/ Palma 01:30

15 Teórica/ Tagus 01:30

 Teóricas: Taguspark / Laranjeiras.
 Práticas em estúdio e no exterior.

15 Teórica/ Tagus 01:30

16 Teórica/ Palma 01:30

18 Prática/ Arquitectura 06:00

22 Teórica/ Tagus 01:30

23 Teórica/ Palma 01:30

Custos

Diversos

€ 39,50 / sócio x 2 meses.
O custo total do curso é de € 79,00.

Inscrições limitadas até 16 de março (aulas condicionadas a número mínimo de participantes).

A 20 de março, informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas.

Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.
A desistência após a confirmação da respetiva inscrição implica o pagamento pelo seu custo realA desistência, após a confirmação da respetiva inscrição, implica o pagamento pelo seu custo real.

Fotografia INSCRIÇÕES FECHADAS

http://www.clubemillenniumbcp.pt/images/content/fn_Document_1_A000000000029857.pdf

