
Interrompido 2 anos por causa da pandemia, o Pelouro de 
Tempos Livres vai organizar a realização do CLI pela 21ª vez.

Data de realização e destinatários
Realiza-se de 24 de julho a 7 de agosto e destina-se a jovens 

dos 11 aos 17 anos.

Localização
O Marino Institute of Education localiza-se no lado norte da 

cidade de Dublin, na histórica Griffith Avenue, a curta distância do 
centro da capital da Irlanda.

Colégio
O Colégio oferece instalações de última geração e está 

instalado nos jardins da propriedade de Lord Charlemont, que 
data de 1900, criando um ambiente de aprendizagem muito 
tranquilo. Está situado em 22 hectares de espaços verdes e 
extensos campos de jogos, com bonitos edifícios de design 
clássico e modernos, incluindo residências para os alunos. As 
salas são espaçosas e com acesso wi-fi, além de possuir um 
moderno pavilhão desportivo, refeitório moderno na moda-
lidade de self-service e café. O alojamento é feito em resi-
dências do colégio, com apartamentos para 4/5 alunos, cada 
um com quarto individual e casa de banho privada, além de 
terem uma cozinha e sala comum. Nos dias das excursões é 
entregue a cada aluno um almoço embalado (packed lunch).

Curso de Língua Inglesa

Este programa inclui: 

• Passagem aérea Lisboa/Dublin/Lisboa;
• taxas de aeroporto e de segurança;
• transporte do aeroporto ao Colégio e vice-versa;
• 15 horas de Língua Inglesa por semana, ocupando as manhãs dos dias 

úteis, em turmas com participantes de várias nacionalidades;
• 14 noites de alojamento em residências do Colégio, em apartamentos 

para 4/5 alunos, cada um com quarto individual e casa de banho privada;
• pensão completa (3 refeições diárias);
• programa de atividades desportivas, sociais e culturais;
• diploma de aproveitamento escolar;
• acompanhamento por 1 responsável do Sindicato em toda a atividade;
• seguro de viagem.

Grupo mínimo: 15 Participantes

Preço por participante € 2.305,00

Dublin – Marino Institute of Education

Programa educacional, desportivo e cultural
As aulas de língua inglesa são dadas em pequenas turmas 

multinacionais, ocupando as manhãs, num total de 15 horas 
de inglês por semana, com lições que abrangem a gramática 
e a fluência e prática da língua. O curso é organizado pela 
Emerald Cultural Institute. Combina as aulas de inglês com as 
atividades extracurriculares e as visitas culturais, para aprovei-
tar ao máximo a estadia em Dublin. Para ocupação do restante 
tempo livre, a prioridade vai para as diversas atividades re-
creativas e de lazer, aproveitando o tempo, depois do jantar, 
para o convívio. Além dos desportos no ginásio ou ao ar livre, 
organizam-se diversas atividades artísticas e festas temáticas. 
O programa de passeios e visitas, embora sujeito a eventuais 
ajustamentos, inclui:
25 Julho – passeio de ½ dia para visita de orientação ao centro 
de Dublin;
27 Julho – passeio de ½ dia ao GAA Museum;
29 Julho – visita de ½ dia ao Castelo de Dublin;
30 Julho – passeio de 1dia a Kilkenny Castle & Dunmore Caves (*);
31 Julho – visita de 1 dia a local a designar posteriormente (*);
02 Agosto – passeio de ½ dia ao EPIC Museum;
04 Agosto – visita de ½ à National Gallery;
06 Agosto – passeio de 1 dia a Clonmacnoise para visita ao Cen-
tro Viking e cruzeiro (*).

* Inclui box lunch

Modalidades de pagamento

De uma só vez ou em prestações mensais, até ao máximo de 
12, a partir da data de inscrição.

Desistências
A desistência de uma inscrição tem de ser apresentada por es-
crito. Até ao dia 26 de março não sofre nenhuma penalização 
e a partir desta data está sujeita à penalização que for indicada 
pela Agência.


