
11 a 24 de janeiro 2022

Só serão válidas as inscrições confirmadas pelo Clube Millennium bcp

Programa

Inscrições

CULTURA

Custos

Fotografia

Curso de fotografia de Paisagens Urbanas com a duração de 6 horas, em formato
One-to-One (individual).

Data / Hora

CITYSCAPES
Fotografia de Paisagens Urbanas

Local 

Todo o ano 2022 

FICHA DE INSCRIÇÃO

▪ 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 posterior à
data de inscrição.

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

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

Mais informações aqui.

A Incrível Vida da Cidade
Dos edifícios mais altos e grandes obras da arquitetura
contemporânea, aos mínimos detalhes da vida da cidade, há
muitas possibilidades para o que poderá criar com a
fotografia de paisagem urbana.
O único limite é a sua criatividade.
O participante vai trabalhar temas como configurar a
câmera, objetivas mais adequadas, iluminação, composição
e criatividade.

Aceda aqui a mais detalhes.

Duração: 2 aulas de 3 horas cada, em formato presencial. 
Por se tratar de um curso individual, as datas e os horários escolhidos são 
combinadas entre a entidade formadora e o participante.

❑ Preço:
• 120€ dia de semana (PVP: 150€);
• 145€ fim de semana (PVP: 175€).

❑ Pagamento:
• O valor poderá ser pago em 3 mensalidades de 40€ cada (se escolheu o

curso durante a semana) ou em duas primeiras mensalidades no valor de 50€
e a terceira mensalidade no valor de 45€ (se escolheu o fim de semana),
sendo o pagamento da 1.ª prestação coincidente com o dia de pagamento do
vencimento no mês em que for ministrado o curso e as 2.ª e 3.ª prestações
pagas nos meses posteriores.

https://www.clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000043653
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fmaps%2FYBYUuVFNomU6z8626&data=04%7C01%7Ccristina.fernandes%40millenniumbcp.pt%7C53e5c49381a6492c69b008d87438932c%7C5d89951cb62b46bfb261910b5240b0e7%7C0%7C0%7C637387133775943858%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6l1E0SzDYeF%2By%2B5WN3qdpst5L4aQFWcQ%2FD7r6CC7Obs%3D&reserved=0
mailto:secretariado8a@gmail.com
http://www.cursosdefotografia.pt/workshops/alta-velocidade.php
http://www.cursosdefotografia.pt/workshops/cityscapes.php

