
   COLÈGIO DO AMOR DE DEUS                                                       Cascais   2015 / 2016 
 
Nª REfª  340/3 

Viagem de Estudo a Évora / Alqueva / Monsaraz  
         
 
 
 
 
 
Destinatários – Alunos do SECUNDÁRIO de ARTES. 
Esta viagem, assim como todas as que temos feito nos últimos anos, tem como objetivo ajudar a melhorar a 
cultura artística dos nossos alunos, bem como promover o espírito de grupo entre os alunos e professores. 
Visitaremos monumentos, museus e locais importantes, tais como, em ÉVORA – Museu da cidade, Fundação 
Eugénio de Almeida, Universidade, Claustro e Biblioteca, a porta e fonte de Avis, o aqueduto da Água de Prata, a 
fonte do Chão das Covas, a Porta Nova, a praça de Sertório, o Arco Romano, a praça do Giraldo, a Igreja da 
Graça, a Igreja da Misericórdia e a fonte da Porta de Moura; a Janela Manuelina, a Acrópole, a Sé Catedral , a 
Igreja de S. Francisco e a Capela dos Ossos, o Mercado Municipal, o Palácio Real, as ruínas fingidas (jardim 
público), a Igreja das Mercês, entre outros. Na barragem do ALQUEVA – a barragem, o lago artificial e o Museu 
da Água. Em MONSARAZ – passearemos pelo centro histórico da vila.  
O preço é de   92 €  (para um mínimo de 75 part icipantes). O hotel em Évora será o Hotel Dom 
Fernando. Neste valor está incluído o transporte e as varias deslocações em autocarro, seguro, 1 jantar típico 
com cantares alentejanos, as dormidas com pequeno-almoço e 1 almoço no Alqueva. Os alunos deverão levar 
dinheiro para as diferentes entradas de museus/exposições/ visitas guiadas (se necessário) e para as restantes 
refeições.  
A saída será na 5ºfeira, dia 1 de outubro (7.30h) e a chegada no sábado, 3 de outubro, ao fim da tarde. 
 
Devem confirmar a part ic ipação até ao dia 18 de setembro, a fim de se poder fazer as reservas 
de transporte e Hotel. 
O pagamento deverá ser efetuado na sua total idade na secretaria da escola  ( em dinheiro 

ou cheque em nome do colégio) até ao dia 23 de SETEMBRO.   
 
O coordenador do Ensino Secundário 
Pedro Correia 
 
 
Agência WIDE  TRAVEL / Av. Almirante Gago Coutinho, 28-C , 1000-017 Lisboa, Portugal tours  
bernardo.mendes@widetravel.pt - tm. 963150175 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  
Eu, encarregado de educação do aluno____________________________________________turma____ 
declaro que autorizo o meu educando a participar na Viagem de Estudo a ÉVORA / ALQUEVA / 
MONSARAZ que se irá realizar nos dias 1, 2 e 3 de Outubro de 2015, responsabilizando – me por 
qualquer situação que possa ocorrer, fora do âmbito do seguro escolar. 
 
                                                                                                                      O Encarregado de Educação 

                                                                                                                                          
_______________________ 

                                                                                                                                                                        Data: __ /___/ 2015 


