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TEXTO DE APOIO
MATRÍCULAS ABERTAS
CURSOS INTENSIVOS VERÃO NO THE ENGLISH
CENTRE
Terminado mais um ano letivo com sucesso, a escola de línguas The
English Centre avança para uma nova etapa. As matrículas estão a
decorrer para os cursos intensivos de julho e agosto para os idiomas
de inglês, espanhol e português para estrangeiros.

Dirigidos a crianças, adolescentes e adultos, os cursos de verão são
uma oportunidade ideal para, num curto espaço de tempo, obter
conhecimentos básicos, ou nos níveis mais avançados explorar novos
conhecimentos. São ainda uma oportunidade para os alunos do
ensino secundário que tenham dificuldades com os idiomas, poderem
esclarecer dúvidas e chegarem ao próximo ano letivo melhor
preparados para os seus estudos. Existem cursos para os vários
níveis com um grande leque de horários.

Mais informações podem ser obtidas através do telefone 262 84 29
24 ou através do email geral@the-english-centre.com.

ARTZ 2014 ENCERROU
Na sexta-feira dia 20 de junho encerrou a 8ª edição da ARTZ, a
grande exposição de artes plásticas levada a cabo pela academia de
línguas todos os anos, nesta edição inteiramente dedicada à
aguarela. Com uma grande aceitação por parte do público, recebeu
um número significativo de visitantes ao longo das três semanas que
esteve patente. Aos alunos do The English Centre foi ainda dedicada
uma aula especial de contacto com os trabalhos de Alcida Morais,
Marla Chaves, Maria Gonzaga, Ana Luisa Frazão e António Bártolo.
A escola prepara já a próxima edição da ARTZ a ter lugar em junho
do próximo ano.

