
YOUR PORTUGUESE LANGUAGE SCHOOL

Founded in 1959, CIAL has a tradition of more than 50 years of quality 
language teaching, highly competent teachers, flexible programs 
and friendly staff. Every year we welcome over 1200 satisfied and 
happy students, and many return for new courses.
CIALCIAL holds the major national and international accreditations, which 
guarantee the highest quality of the teaching and services provided.

CIAL offers complete programs where you will learn the language and 
sample the Portuguese way of life, culture, gastronomy, sports and 
music. A course at CIAL will be, no doubt, a memorable experience.

YouYou will develop your language skills gradually, through practice, in 
dynamic and enjoyable lessons. Learning objectives are clear for 
each course with frequent progress checks.

Trust us:
Portuguese is easier than you think!

 A SUA ESCOLA DE PORTUGUÊS

FundadoFundado em 1959, o CIAL tem mais de 50 anos de experiência em 
ensino de línguas, professores competentes, programas flexíveis e um 
ambiente acolhedor. Todos os anos recebemos mais de 1200 alunos 
satisfeitos e felizes, e vários voltam para novos cursos.
O CIAL possui os mais importantes reconhecimentos nacionais e 
internacionais, que garantem a alta qualidade do ensino e dos 
serviços prestados.

OferecemosOferecemos programas completos de aprendizagem da língua 
portuguesa e do modo de vida, cultura, gastronomia, música e 
desporto de Portugal. Um curso no CIAL será, sem dúvida, uma 
experiência inesquecível.

Vai aprender gradualmente, através da prática, em lições dinâmicas 
e divertidas. Os objetivos de aprendizagem são claros para cada 
curso, com constante monitorização dos progressos.

Acredite:Acredite:
Aprender Português é mais fácil do que parece!

Portuguese
is easier
thAn you

think!

FARO (ALGARVE)
RUA GENERAL HUMBERTO DELGADO, 5

8000-355 FARO
TEL: +351 289 807 611 

EMAIL: ALGARVE@CIAL.PT

LISBON
RUA ACTOR TABORDA, 55 - 1ºE / 3º

1000-007 LISBOA
TEL: + 351 217 940 448
FAX: + 351 217 960 783

EMAIL: PORTUGUESE@CIAL.PT
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DIPLOMAS, CERTIFICATES AND EXAMS
Attendance or Completion Certificates for all students.
Preparation for:
CAPLE Exams (Lisbon University)
CILP Exams (Universidade Caxias do Sul, Brazil)

DIPLOMAS, CERTIFICADOS E EXAMES 
Todos os alunos recebem um Certificado de Frequência ou de Todos os alunos recebem um Certificado de Frequência ou de 
Aproveitamento. 
Preparação para:
Exames do CAPLE (Centro de Avaliação de Português Língua Estrangeira)
Exames para Certificados CILP (Certificado Internacional de Língua 
Portuguesa - Brasil)

ACCOMMODATION SERVICE
Private home accommodation in individual rooms with breakfast.Private home accommodation in individual rooms with breakfast.
Shared apartment accommodation managed by the school.
Student residence in July and August. Alternative hotel, hostel or 
apartment accommodation on request.

SERVIÇO DE ALOJAMENTO 
Alojamento em casa particular em quartos 
individuais com pequeno-almoço.
Alojamento em apartamento partilhado. Alojamento em apartamento partilhado. 
Residência de estudantes em julho  
e agosto. Alojamento alternativo
em hotel, hostel ou apartamentos.

CULTURAL PROGRAMME
Monthly programme of activities which includes movie screenings, Monthly programme of activities which includes movie screenings, 
lectures, guided visits to museums and monuments, evening outings 
and Saturday half-day visits. 

PROGRAMA CULTURAL
Programa mensal de atividades que inclui 
projeção de filmes, palestras, visitas guiadas 
a museus e monumentos, saídas noturnas 
e passeios ao Sábado.e passeios ao Sábado.

A WORLD

LANGUAGE

FOR BUSINESS

AND LEISURE.

COURSES
CURSOS

GENERAL PORTUGUESE
LÍNGUA PORTUGUESA GERAL

GROUP COURSES (MAX. 8 STUDENTS), 3 LESSONS/DAY
General Group Course in the morning.

CURSOS GRUPO (MAX. 8 ALUNOS), 3 LIÇÕES/DIACURSOS GRUPO (MAX. 8 ALUNOS), 3 LIÇÕES/DIA
Curso em Classe de manhã.

GROUP+WORKSHOP COURSES (MAX. 8 STUDENTS), 5 LESSONS/DAY
General Group Course in the morning + 2 lessons of further practice.

CURSOS GRUPO + WORKSHOP (MÁX. 8 ALUNOS), 5 LIÇÕES/DIA
Curso em Classe de manhã + 2 lições diárias de prática da língua.

INDIVIDUAL AND PRIVATE GROUP COURSES
5 to 35 lessons/week according to students’ needs and availability.5 to 35 lessons/week according to students’ needs and availability.

CURSOS INDIVIDUAIS E GRUPOS PRIVADOS
5 a 35 lições/semana de acordo com as necessidades e 
disponibilidade dos alunos.

COMBINED COURSES
General group course in the morning + 1, 2 or 3 individual lessons.
It is also possible to combine group course + private group.

CURSOS COMBINADOS CURSOS COMBINADOS 
Curso em classe de manhã + 1, 2 ou 3 lições individuais.
Também é possível combinar curso em classe + grupo privado.

EASTER AND CHRISTMAS COURSES 
(MAX. 12 STUDENTS)
General Portuguese Courses.
Group, 2 weeks, 3 lessons/day.

CURSOS PÁSCOA E NATALCURSOS PÁSCOA E NATAL
(MÁX. 12 ALUNOS)
Língua Portuguesa Geral.
Classes de 2 semanas 
com 3 lições/dia.

PORTUGUESE FOR SPECIAL PURPOSES
PORTUGUÊS PARA FINS ESPECÍFICOS 

PROFESSIONAL FIELDS
Business Portuguese, Banking, Law, Hotel Industry, Insurance, 
Medicine, Translation, Interpreting. 
Individual lessons or private groups.

ÁREAS PROFISSIONAISÁREAS PROFISSIONAIS
Português Comercial, Banca, Direito, Hotelaria, Seguros, Medicina, 
Tradução, Interpretação.
Lições individuais ou grupos privados.

BRAZILIAN AND AFRICAN PORTUGUESE
Individual Lessons or Private Groups.

PORTUGUÊS DO BRASIL E DAS VARIANTES AFRICANAS
Lições individuais ou grupos privados.Lições individuais ou grupos privados.

PORTUGUESE ´PLUS´ PROGRAMMES
Portuguese + Surf
Portuguese + Volunteer Work
Portuguese + Professional Internships  
PROGRAMAS PORTUGUÊS ´MAIS´ 
Português + SurfPortuguês + Surf
Português + Voluntariado
Português + Estágios Profissionais

TEACHER’S TRAINING COURSE
Organised four times a year, 6 lessons/day for 2 weeks. 

CURSO DE FORMAÇÃO/RECICLAGEM DE PROFESSORES
Organizado quatro vezes por ano, 6 lições/dia durante 2 semanas.
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