
Preço para sócios do nosso Clube: 75€ (2 X 37,50€).  

PVP: 120€* (equivalente a um desconto de 37,5%). 
 
Duração: 26h00 / 2 meses (jan-fev). 
Horário: Aulas teóricas: 19h00-20h30. Aulas Práticas (fim de semana): 10h00-18h00. 
 
Entidade Formadora: Studio 8A \\ Rua Luciano Freire, nº 8A – 1600-143 Lisboa. 

Endereço Web: http://www.cursosdefotografia.pt/ 

 

O Preço inclui: 
 Aulas teóricas: 4 x 1h30 (nas instalações da Empresa); 
 Aulas práticas: 2 x 8h + 1 x 4h (local a definir). 

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

              CULTURA Curso de Iniciação à Fotografia 

Condições 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Custos 

Diversos 

Não é válida nenhuma inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp. 

Pagamentos: 

Fracionado em 2 vezes e debitado nas seguintes datas: 25/02/2020 e 25/03/2020. 

 

Inscrições abertas até 24 de janeiro. 

A 27 do mesmo mês informaremos os sócios cujas inscrições forem consideradas. 

Data limite de desistência sem qualquer penalidade: 27 de janeiro de 2020. 

 
Desistências: Após a  data limite, as desistências terão um custo mínimo equivalente ao 

valor total da atividade. 

Programa 

Local 
Data / Hora 

29 de janeiro a 19 de fevereiro 

CURSO DE INICIAÇÃO À  FOTOGRAFIA 
 

É um(a) amante da fotografia? Gosta de ver fantásticas imagens na internet, devora revistas 

de fotografia ou é daqueles(as) que não perde uma edição do World Press Photo? Procura um 

Curso de Fotografia acessível no preço e num horário pós-laboral? Esta é a formação à 

sua medida. Os básicos da fotografia como as aberturas, velocidades, ISO, profundidade de 

campo, arrastamentos e congelamentos deixarão de ser um problema. Vai também aprender a 

usar os menus complicados da sua máquina fotográfica de forma simples e eficaz. Neste curso vai 

descobrir os “comos e porquês" da fotografia digital e as técnicas essenciais para realizar as 

fotografias que sempre desejou fazer. Aprenda a fotografar sem segredos. Este curso 

destina-se a todos quantos pretendem iniciar-se na fotografia digital a sério!  

Veja o programa aqui: http://www.cursosdefotografia.pt/ 
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