
Sócios:  69,50€, se dia de semana (PVP 80€); 
  79,50€, se fim de semana (PVP 100€). 

 É possível a inscrição de 2 sócios do mesmo agregado para workshop 
simultâneo. Esta modalidade beneficiará de desconto acrescido: 

- 2 inscrições dia de semana = 108€  54€/participante; 

- 2 inscrições fim de semana = 130€  65€/participante. 

 Pagamento: Prestação única, coincidente com o dia de pagamento do 
vencimento no mês em que for ministrado o workshop. 

CULTURA 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Custos 

Diversos 

Data / Hora 

  

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

Local Local: Studio 8A - Rua Luciano Freire, nº 8A – 1600-143 Lisboa (Mapa). 

Mais informações: secretariado8a@gmail.com // (+351) 217 960 007. 

Só serão válidas as inscrições confirmadas pelo Clube 

O fantástico micro universo 

 
As macrofotografias são exibidas em tamanho 
bastante ampliado para maior impacto visual. 
Neste workshop, os participantes irão explorar este 
fantástico micro universo.  
Com o uso de acessórios simples e extremamente 
económicos, os participantes irão criar imagens 
fabulosas de alimentos, flores, naturezas-mortas, 
objetos e muito mais, com um preço low cost. 

A não perder!  

Workshop Macrofotografia 

Todo o Ano: a escolha é sua 

Programa Workshop de Macrofotografia com a duração de 4 horas, em formato One-to-One 
(individual). 

Dado tratar-se de um curso individual, as datas e os horários escolhidos (entre as 
09h00 e as 18h00) são combinadas entre a entidade formadora e o participante. 

 Data limite de desistência sem qualquer penalização: até 48 horas anteriores ao 
início do curso. Se por qualquer motivo não puder comparecer até ao dia e hora 
agendada, poderá agendar para outra data, pois não perde o direito ao curso. Este 
reagendamento pode ser feito nos 3 meses seguintes. 

 
 Informaremos os Sócios cujas inscrições forem consideradas no dia útil posterior 

à data de inscrição. 

Fotografia 
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