
 

 

Agrupamento de Escola n.º 4 de Évora – 135562 

Escola Sede: Escola Secundária André de Gouveia 

 

 

175 anos Liceu de Évora / Es175 anos Liceu de Évora / Es175 anos Liceu de Évora / Es175 anos Liceu de Évora / Escola Secundária André de Gouveiacola Secundária André de Gouveiacola Secundária André de Gouveiacola Secundária André de Gouveia    
11118/8/8/8/10101010////1841184118411841        ––––            18181818////10101010////2016201620162016 

 

 

 

 
Praça Angra do Heroísmo - 7005-132-Évora  TEL 266758330 FAX 266758337 

institucional@ag4evora.edu.pt 

 

    

    

Ex.Ex.Ex.Ex.(a) (a) (a) (a)     Sr.Sr.Sr.Sr.(a)(a)(a)(a)    
    

    

    

OfícioOfícioOfícioOfício----Circular/Circular/Circular/Circular/    ConviteConviteConviteConvite 

11/10/2016 

 

Ex.mos (as) Senhores(as) 

Antigos Alunos, Professores e Funcionários administrativos e auxiliares de ação educativa 

 

Entre 18 de outubro de 2016 e 2 de junho de 2017 decorrem na Escola Secundária André de 
Gouveia um conjunto de iniciativas que têm como objetivo comemorar os 175 anos da criação do Liceu de 
Évora / Escola Secundária André de Gouveia. 

Este conjunto de atividades constitui uma oportunidade de encontro / reencontro de muitos dos que 
passaram por este Liceu/Escola Secundária e que sempre souberam dignificar, dando o melhor de si, na 
qualidade de aluno, de professor ou de funcionário. 

A Diretora do agrupamento de escolas n.º 4 de Évora tem a honra de convidar todos os antigos 
professores, alunos e funcionários a participarem na sessão que assinala o início das comemorações - a qual 
decorrerá dia 18 de outubro18 de outubro18 de outubro18 de outubro, pelas 18h3018h3018h3018h30, no anfiteatro da Escola Secundária André de Gouveia - bem como 
nos diferentes eventos, cuja calendarização será oportunamente divulgada.  

Esperamos poder contar com a V. presença. 

Com os melhores cumprimentos, 
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