
Aulas Teóricas:
▪ Local: Online (Plataforma Teams).
▪ Datas: 1, 3, 8, 10, 15, 17, 18 e 24 de março de 2022, das 18.00H às 20.00H.
Aulas Práticas:
▪ Local: Lisboa, Cais do Ginjal e Almada e Baía do Seixal.
▪ Datas: 12, 19 e 26 de março de 2022, das 9.30H às 18.30H.
Aulas de Análise de Trabalhos:
▪ Local: Online (Plataforma Teams).
▪ Datas: 14, 21 e 28 de março de 2022, das 18.00H às 20.00H.

Só serão válidas as inscrições confirmadas pelo Clube

Programa

Inscrições

CULTURA

Custos

Fotografia

Curso Básico 
de

Fotografia
1 a 28 de março de 2022

▪ Inscrições abertas até: 23 de fevereiro de 2022.

▪ Confirmação de inscrição aos sócios: 24 de fevereiro de 2022.

▪ A desistência, após a confirmação da respetiva inscrição, implica o pagamento da 
atividade pelo seu custo real.

▪ A realização do curso fica sujeita ao número mínimo de 5 participantes e um 
número máximo de 15 participantes.

FICHA DE INSCRIÇÃO

Informação detalhada aqui

O preço inclui: Formação online e Assistência Técnica nas aulas práticas em exterior.

O preço não inclui: Tudo o que não esteja como incluído de forma expressa.

Pagamento: Pagamento (se aplicável) será efetuado em três tranches de igual valor.

Preço Promocional:
▪ Sócios: Gratuito (*) - desconto de 100% face ao valor P.V.P. (200€).
▪ Convidados: Gratuito (**) - desconto de 100% face ao valor P.V.P. 
Preço Base:
▪ Sócios: 120€ (3X40€); desconto de cerca de 40% face ao valor P.V.P. (200€).
▪ Convidados: 150€ (3X50€); desconto de cerca de 25% face ao valor P.V.P.

(*) Oferta não acumulável – na eventualidade de inscrição simultânea no «Curso Básico de 
Fotografia» e no «Workshop Fotografia com Flash» apenas um deles será gratuito (o de 
maior valor), o outro terá o “Preço Base”.

(**) Convidados poderão beneficiar do “Preço Promocional” nos termos descritos em (*) 
estando a oferta condicionada à disponibilidade de vagas não ocupadas por sócios efetivos.

CURSO GRATUITO

Novidade 

https://www.clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000042978
https://www.clubemillenniumbcp.pt/images/content/fn_Document_1_A000000000042979.pdf

