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Detalhes gerais

Ora, aquilo que ficou combinado com a Lı́gia foi que estarı́amos por volta das 12h na estação de Foros
de Amora. Eles vão à missa às 10h30, e por isso era preciso que fosse depois das 11h30, pelo menos,
porque precisamos que alguém nos vá buscar à estação.
A ida para Lisboa, pode ser que seja agraciada com uma boleia, caso contrário temos de apanhar
autocarro em TV. Para ir até à Amora, apanhamos o Fertagus.
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2.1

Horários
Fertagus

Teremos de sair na estação de Foros de Amora, porque é a que fica mais à mão. Como tal, temos duas
alternativas:
1. Chegada: 11h38 ← Saı́da (Entrecampos): 11h15
2. Chegada: 12h08 ← Saı́da (Entrecampos): 11h45

2.2

Barraqueiro

A termos de apanhar o autocarro para Lisboa, é preciso ter em conta que temos de ir a pé desde o Campo
Grande até à estação de Entrecampos, que são à volta de 15/20min, estimo eu. Como os horários ao
domingo são muito reduzidos, parece-me que só temos uma alternativa:
Chegada: 10h40 ← Saı́da (Terminal): 10h00
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Assumo que não será complicado termos transporte até Torres Vedras, pelo que não incluı́ isso como um
problema logı́stico.
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Preços

O preço da viagem para de TV para Lisboa via barraqueiro são 6.05 e. A viagem de comboio de Lisboa
para a estação de Foros de Amora são 2.50 e. O que perfaz um total de 8.55 e.
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Localização

A colónia é na escola secundária com 3o ciclo Manuel Cargaleiro.

Aqui está uma imagem da escola vista no street view:
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Outros

Para mais informações podes ser consultado o site: http://www.coloniaferias.org/.
PS: Desculpem tanta cocozisse, mas resolvi aproveitar para testar algumas das minhas capacidades com
o LATEX.
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