
O Preço inclui: 

 3 horas de aulas práticas. 

O preço não inclui: 

 Tudo o que não esteja como incluído de forma expressa. 

20€ sócios do Clube (20% de desconto face ao PVP). 
PVP: 25€. 

             CULTURA Workshop de Fotografia Noturna  

Condições 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Custos 

Diversos 

Não é válida nenhuma inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp. 
- A desistência, após a confirmação pelo Clube Millennium bcp, é possivel nas condições assinaladas (*) - 

Pagamentos: 

 
Débito único a 25 de março de 2020. 

 

Inscrições abertas até 7 de fevereiro de 2020. 

A 11 do mesmo mês informaremos os sócios cujas inscrições forem consideradas. 

Data limite de desistência sem qualquer penalidade: 12 de fevereiro de 2020. 

 

(*) Desistências: 

Após data limite, as desistências terão um custo mínimo equivalente ao valor total da atividade. 

Programa WORKSHOP DE FOTOGRAFIA NOTURNA  

A fotografia noturna pode ser excecionalmente frustrante. Especialmente quando não se sabe 

como fotografar. Neste workshop vai aprender as técnicas mais importantes para fazer as fotos 

noturnas que sempre desejou fazer, de forma profissional e sem complicações. 

A noite é uma ótima “hora” para fotografar. É uma capacidade difícil de dominar porque as 

fotos noturnas levam mais tempo para serem expostas. Neste workshop você vai usar as 

configurações da sua câmara para melhor captar os famosos rastos dos carros, os edifícios 

iluminados ou os reflexos cheios de cor. A não perder. 

Entidade Formadora: http://www.cursosdefotografia.pt/ 

Local 
Data / Hora 

Ponto de encontro: A definir (Lisboa). 

Data: 15 de fevereiro de 2020. 

Horário: 19h / 22h.  

15 de fevereiro de 2020 

O Clube Millennium bcp não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais que possam ocorrer com qualquer dos participantes durante esta 
atividade, assim como alterações ao programa que venham a acontecer por razões imprevistas ou outras que possam por em risco a segurança. 

https://www.clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000039285
http://www.cursosdefotografia.pt/

