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A MultiWay apresenta, a partir de agora, Cursos 
de Línguas que se dirigem, de uma forma 
genérica, a maiores de 50 anos. Estes cursos, 
dirigidos ao que está a ser designado 
internacionalmente como Club 50 +, destinam-se 
a todos aqueles que desejam aproveitar uma 
viagem e melhorar os seus conhecimentos 
linguísticos, mas que desejam fazê-lo na 
companhia de outras pessoas com idades e 
interesses próximos dos seus. 
 

Apesar do nome, estes Cursos não se dirigem 
apenas a pessoas com idades acima dos 50. Estes 
cursos dirigem-se a todo o tipo de pessoas. Alguns 
podem até ser mais jovens, mas pretender um 
curso que dê especial realce à componente 
cultural. Haverá quem pretenda aproveitar para 
refrescar os seus conhecimentos ao mesmo tempo que participa num programa cultural que a 
própria escola se encarrega de organizar. Outros ainda, embora reformados consideram-se 
suficientemente activos e interessados para procurarem ocupar o seu tempo livre com algo que os 
cultiva e distrai. 
 

Estes cursos visam mais a obtenção de maior à vontade na conversação do dia a dia do que o 
aprofundar de conhecimentos gramaticais. Para além das aulas de idioma, determinados cursos 
podem incluir aulas ou palestras sobre temas tão diferentes como arte ou culinária. 
 

Muitos destes cursos incluem também visitas, passeios e excursões, normalmente acompanhadas 
por guias que ajudam os alunos a praticar o idioma do país em que se encontram. 

 

DATAS E DURAÇÃO 
Estes Cursos decorrem ao longo de todo o ano. Convém, no entanto, contactar com a MultiWay para 
saber as datas exactas. A duração é variável, mas embora a mais aconselhável seja de, no mínimo, 
duas semanas, poderá haver cursos só com a duração de uma semana. 
 

ALOJAMENTO 
Há normalmente várias alternativas de alojamento: famílias, residências, hotéis ou estúdios. Cada 
escola apresenta as suas sugestões nesta área. 
 

TESTEMUNHO 
“O programa está muito bem estruturado. Verifiquei que todos os itens referidos na documentação 
foram, escrupulosamente, cumpridos.  
 

A didática adoptada a este nível etário estava perfeitamente adequada. Todo o staff revelou-se 
disponível. De salientar o empenho dos nossos professores, quer no ambiente escolar, quer nos 
espaços de convívio social. […] Melhorei a oralidade na língua inglesa e consegui ter momentos de 
interação com os habitantes da cidade.” 
 

Maria Gertrudes, 70 anos, Curso de Inglês em Chester 



CURSOS DE LÍNGUAS CLUB 50+ 
 

 

ONDE PODEM SER FEITOS ESTES CURSOS? 
 

Os interessados poderão escolher cursos deste 
tipo em vários países. A lista que segue contém 
apenas alguns dos destinos possíveis para este 
tipo de cursos. Poderão, além disso, surgir 
alterações ocasionais na oferta. 
 

  REINO UNIDO 

Londres, Bournemouth, Eastbourne, Oxford, 
Canterbury, Tunbridge Wells, Folkestone, 
Harrogate, York e Edimburgo 
 

  IRLANDA  

Dublin e Cork 
 

  ESPANHA  
Madrid, Salamanca, Barcelona, Sevilha,  
Málaga, Marbelha, Alicante e Nerja 
 

  FRANÇA  

Vichy e Nice 
 

  ITÁLIA  

Roma, Florença e Sicília  
  

  ALEMANHA   
Donaueschinge 
 

  MALTA  

St. Julians 
 

  ÁUSTRIA  
Viena 
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EXEMPLOS DE CURSOS 
 

Apenas para dar uma ideia de como são estes cursos apresentamos, de forma muito esquemática, três deles: 
 

CHESTER, REINO UNIDO 
Chester é uma das cidades mais bonitas e visitadas 
de Inglaterra, é uma cidade pequena e ideal para 
ficar a conhecer um pouco do interior do país. As 
suas origens remontam há quase dois mil anos a 
partir de uma fortaleza romana. É uma cidade ideal 
para aprender e aprofundar o seu Inglês bem como 
deixar-se perder pelos encantos desta cidade com 
um centro histórico muito típico e medieval. Além 
disso, é uma cidade com um custo de vida mais baixo 
que qualquer outra grande cidade do Reino Unido 
A nossa Escola está no top 3 das cerca de 550 Escolas 
de Línguas acreditadas do Reino Unido segundo o 
British Council! É uma excelente oportunidade para 
ficar a conhecer uma cidade tipicamente britânica e 
aprender Inglês em grande estilo! 
 

ROMA, ITÁLIA 
A História, a Arte, a Religião, mas também a culinária, as compras, a animação, o gosto pela vida; tudo isso 
vai encontrar nesta fantástica cidade que nunca dorme. 
Alojamento em famílias ou apartamentos partilhados. Hotéis podem ser opção. Para além de dois seminários 
sobre História de arte, há uma aula de culinária seguida de jantar. Para além de duas visitas guiadas a Roma, 
há ainda visitas a Villa Adriana, Castelgandolfo, Pompeia e Nápoles. 
 

NERJA, ESPANHA  
Situada a 50 minutos de Málaga, esta encantadora cidade é também conhecida como o “Balcão da Europa”. 
Tem todos os atrativos da costa sul de Espanha, mas nenhum dos inconvenientes. 
Para alojamento aconselhamos o Club Costa Nerja, mas pode também partilhar um estúdio ou ficar numa 
família. Os cursos incluem palestras sobre temas de interesse, algumas excursões e, acima de tudo, a 
possibilidade de tirar partido de tudo o que esta encantadora localidade, debruçada sobre o mar, mas não 
exageradamente turística, tem para oferecer. 
 
 

     
 

 

MultiWay – Cursos no Estrangeiro 

Av. Estados Unidos da América, nº. 100, 13ºF – 1700-179 – Lisboa, Portugal 

multiway@multiway.org          www.multiway.org          + 351 218 132 535 

mailto:multiway@multiway.org
http://www.multiway.org/

