
Preço: 

 Sócios do Clube Millennium bcp: 79,50€ (desconto de 20% face ao PVP); 

 Não sócios: 99,00€ (PVP). 
Grupos com mais de 2 inscrições simultâneas: 50% de desconto na 2ª inscrição e 
seguintes (máximo de 4 pessoas). 

Pagamento:    

 Débito único a 23 de julho de 2021. 

     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  Instalações 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 

Programa 

  Fotografia 

• Data limite de desistência: até 3ª feira da semana do curso. 
• Confirmação de inscrição aos sócios: 4ª feira da semana do curso.  
    * Mínimo de 4 participantes e máximo de 6 participantes por aula. 

Covid19: Estão salvaguardadas as condições de higienização e distanciamento conforme normas oficiais  

Cursos Semanais, às 5ªs e 6ªs feiras, nas seguintes datas: 
 24 e 25 de junho de 2021 - inscrição até 21 de junho 2021; 
 1 e 2 de julho de 2021 - inscrição até 28 de junho de 2021; 
 8 e 9 de julho de 2021 - inscrição até 5 de julho de 2021; 
 15 e 16 de julho de 2021 - inscrição até 12 de julho de 2021. 
Total de horas do curso: 8 horas – 4 horas por sessão das 15h00 às 19h00. 

      Curso de Fotografia para Jovens & Adolescentes - Nível 2 
                                                                                  (13-19 anos) 
                                        De 24 de junho a 16 de julho de 2021 

 
Programa Dia 1:  
 Revisão dos conhecimentos adquiridos pelo participante;  
 A Cor: Balanço de brancos / estilo de imagem / controlo cromático;  
 Controlo de exposição: Medição matricial, pontual ponderada ao centro/ 
  bracketing e exposição múltipla; 
 Trabalho prático em exteriores. 
Programa Dia 2:  
 Trabalho prático: A Fotografia criativa com utilização de luz e cor; 
 Macrofotografia - Efeitos com água. 

Depois da experiência fotográfica inicial, o 
jovem provavelmente sente que chegou a 
altura de avançar mais na aprendizagem. 
Com a duração de 2 dias, e com um horário 
mais alargado, esta é a melhor opção para 
dar seguimento à formação inicial. 

Curso de 2 dias com aulas presenciais teóricas e práticas. 

Aceda ao programa aqui.  

https://www.clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000041813
https://www.google.com/maps/place/St%C3%BAdio+8+A-produ%C3%A7%C3%B5es+Fotogr%C3%A1ficas+Lda/@38.744809,-9.1593304,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd19331acec0f11d:0x4db1d30dca67ba6!8m2!3d38.744809!4d-9.1571417?shorturl=1
mailto:secretariado8a@gmail.com
http://www.cursosdefotografia.pt/workshops/docs/COVID19InformacaoCurso_Iniciacao_Fotografia_Jovens_Adolescentes.pdf
https://www.clubemillenniumbcp.pt/images/content/fn_Document_1_A000000000041814.pdf

