PRESS RELEASE
Nº 06.09
Data: 24.04.2009
Antes Acontecimento

ASSUNTO: .......... CURSO DE INICIAÇÃO À FOTOGRAFIA DIGITAL
D ATA: ................ 9, 16, 23 E 30 MAIO DE 2009
LOCAL: ............... THE ENGLISH CENTRE – CALDAS DA RAINHA
ORGANIZAÇÃO: .... THE ENGLISH CENTRE – ESCOLA DE LÍNGUAS
P ÚBLICO-ALVO: ... MAIORES DE 15 ANOS

TEXTO DE APOIO
THE ENGLIS H CENTRE PRO MOVE FORMAÇÃO EM
FOTOGRAFIA DIGITAL
O The English Centre, como instituição de ensino que é, dinamiza, a
par das aulas diárias, outras actividades lúdico-formativas destinadas
não só aos seus alunos/encarregados de educação, mas também ao
público em geral numa atitude de pró-actividade e interacção com a
sociedade.

Desta feita, a temática prende-se com a fotografia digital, actividade que
tem ganho um número cada vez maior de adeptos, que iniciando com a
mera aquisição de uma máquina digital, procuram depois a sua
utilização de um modo mais profissional.

O Cu rs o de In ic iaç ão à Fo t og ra fia Digit a l tem lugar nas instalações
do The English Centre de Caldas da Rainha nos dias 9 , 1 6 , 2 3 e 3 0 de
Ma io , entre as 10h e as 13h e as 14h e as 17h. O seu objectivo é o de
introduzir os formandos no contexto digital, dando-lhes a conhecer as
principais técnicas para a produção de boas fotografias, tais como o uso
de diferentes tipos de lentes e filtros, o aproveitamento da luz e a
escolha do contexto mais adequado.

As inscrições encontram-se abertas a todos os interessados com idade
superior a 15 anos até ao próximo dia 5 de Maio, devendo as mesmas
ser efectuadas na Secretaria da Escola de Línguas, através do telefone
262 84 29 24 ou via e-mail para ge ral@the -e nglis h-centre .com . Para
mais informações podem ainda ser consultadas as páginas w w w .the e nglis h-centre .com e w w w .a mca tarino.com .
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