
CURSO DE PORTUGUÊS – Candidato A 
Vocês são dois estudantes e conseguiram uma bolsa da universidade para irem aprender 
português em Portugal no próximo verão. Gostariam de aproveitar a oportunidade e 
conciliar o curso com alguma outra atividade onde pudessem continuar a aprender 
português. Cada um de vocês procurou um curso diferente, numa cidade distinta.  
 

Português + Voluntariado  

 

 
Programa que inclui aulas em grupo 

de manhã e voluntariado à tarde ou 

ao fim de semana. O número de horas 

de voluntariado é escolhido pelos 

participantes no programa, e o nível 

de conhecimentos de Português 

exigido é determinado pela instituição 

acolhedora. Duração mínima de 4 

semanas. Sem taxa de inscrição. 

 
 

Sem dados disponíveis 

 
 
Casa particular 
Apartamento partilhado, quarto individual 

Apartamento partilhado, quarto partilhado 
 

 
Preço sob consulta  

 

 Setembro 14, 28 
 Outubro 12, 26 
 Novembro 9, 23 
 Dezembro 7, 21 

Faro 
Rua General Humberto Delgado, 58000-355 Faro  
Telefone: +351 289 807 611 
E-mail: algarve@cial.pt 

 
Partilhem as informações que encontraram e escolham um dos cursos, tendo em conta 

as vossas necessidades e interesses. A conversa deve durar 5 minutos 

aproximadamente.  

tel:00351289807611
mailto:algarve@cial.pt


CURSO DE PORTUGUÊS – Candidato B 
Vocês são dois estudantes e conseguiram uma bolsa da universidade para irem aprender 
português em Portugal no próximo verão. Gostariam de aproveitar a oportunidade e 
conciliar o curso com alguma outra atividade onde pudessem continuar a aprender 
português. Cada um de vocês procurou um curso diferente, numa cidade distinta.  

                Português + Surf 

 

 
 

Surf's Up! Curso em Grupo de 
manhã e aulas de Surf à tarde. Cada 
aula de Surf inclui transporte, 
prancha, fato e seguro, e significa 
uma tarde inteira na praia. As aulas 
são marcadas localmente, 
dependendo das condições do 
tempo e do mar. As aulas podem ter 
lugar ao fim de semana. Duração 
mínima de 2 semanas. 

 
9h00 -10h30  
11h00-12h00  
Aula de Surf à tarde. 
 
 Casa particular 
Apartamento partilhado, quarto individual 
 Apartamento partilhado, quarto partilhado 
Residência estudantes 
 Hotel/Hostel 

 
 
Desde 738€  
 

 Junho 8, 22 
 Julho 6, 20 
 Agosto 3, 17, 31 
 Setembro 14 

Línguas Estrangeiras — Lisboa 
Av. da República, 14-2º 
1050-191 Lisboa 
Telefone: +351 21 353 37 33 
E-mail: linguas.estrangeiras@cial.pt 

 
Partilhem as informações que encontraram e escolham um dos cursos, tendo em conta 

as vossas necessidades e interesses.  

A conversa deve durar 5 minutos aproximadamente. 

tel:00351213533733
mailto:linguas.estrangeiras@cial.pt


 

 

 

 


