
 

 C O L É G I O   DO   A M O R   D E   D E U S 
 

Ref.: 319/7 de 10 de setembro  de  2019 
 
Aos Encarregados de Educação dos alunos do 10º2A,10º2B,10º3,11º2A, 11.2 B,11.3 e 12º2. 
 
Assunto: Visita de estudo/cultural 
 
 Com os nossos mais respeitosos cumprimentos vimos informar que nos dias 19 e 20 de setembro irá 
realizar-se uma visita de estudo destinada aos alunos do curso de Ciências Socioeconómicas e Humanidades do 
ensino secundário, à exceção da turma 12º3, como forma de conhecer outras realidades, no âmbito das disciplinas 
que compõem o curso. 

A partida do Colégio, no dia 19 de setembro está prevista para as 7:15 H, com destino a Vila Viçosa, onde 
faremos visita ao Paço Ducal e Museu das Carruagens, seguido de um piquenique. Após o almoço faremos o roteiro 
Histórico e Industrial do Mármore. No final da tarde seguiremos para Estremoz, onde vamos jantar e pernoitar no 
Hotel Imperador. 

No dia 20, após o pequeno-almoço, faremos a visita à Herdade do Esporão (curso de economia) e à vila 
medieval de Monsaraz (curso de humanidades). 

Almoçaremos no Restaurante Amieira Marina e posteriormente serão desenvolvidas atividades lúdico-
desportivas numa praia fluvial do Alqueva. 

Os alunos serão acompanhados pelos professores Armando Almas, Cristina Afonso, David Almeida, 
Francisco Gomes, Helena Monteiro, Linda Catado, Luís Adeganha, Maria Beatriz Montellano, Patrícia Silva  e 
Renato Marques.  

O preço da atividade será de 97,00 euros com tudo incluído (transporte, todas as visitas e atividades a 
realizar, um almoço, um jantar e dormida com pequeno almoço incluído).  

 
O pagamento deverá ser efectuado na Secretaria até dia 13 de Setembro. 
 
Os alunos deverão levar roupa e calçado desportivo para os dois dias, fato de banho, agasalho e dinheiro 

para qualquer extra que entendam necessário. Os alunos deverão levar a sua refeição para o almoço/piquenique do 
primeiro dia a realizar em Vila Viçosa. 
 Agradecemos a entrega do destacável até 6ª feira dia 13 de setembro, para se poder proceder a eventuais 
desmarcações das atividades. 
 Com os nossos melhores cumprimentos, 
   
       O Coordenador do Ensino Secundário  

                                 Pedro Correia 
 
___________________________________________ 

 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
O meu educando __________________________________________________ nº ____ Tª____ Ano ___ 
participará na referida Visita de Estudo a realizar nos dias 19 e 20 de Setembro responsabilizando-me por qualquer 
situação que possa ocorrer. 
  
Data _____/_____/______ 
              O Encarregado de Educação  

                                                                                    ________________________________ 


