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24 anos a (in)formar 
ensino Magazine

7 O Ensino Magazine assinala este mês 
24 anos. Iniciamos a entrada no quarto de 
século de uma publicação que, bem no cen-
tro de ibéria, entre Lisboa e Madrid, tem 
sentido o pulsar das escolas, universidades 
e politécnicos de uma forma rigorosa, contri-
buindo, de forma decisiva, para aquilo que 
é a história da educação não só em Portugal 
e Espanha, mas também no mundo da lu-
sofonia.

Sempre defendemos que a educação não 
tem fronteiras e que, no momento de infor-
mar, o rigor é ordem. Estes quase 25 anos 
permitiram-nos fazer muitos retratos do en-
sino, da educação e da cultura. Auscultámos 
políticos, músicos, artistas, desportistas, pro-
fessores, investigadores, estudantes... Estive-
mos na linha da frente na discussão da im-
plementação da Declaração de Bolonha, e o 
que isso mudou no ensino superior europeu! 
Assistimos e explicámos o nascimento de no-
vas faculdades e escolas, vivenciámos as difi-
culdades das instituições em tempos de crise 
económica, mas também testemunhámos o 
seu crescimento e os momentos mais difíceís. 
Mas, acima de tudo, procurámos informar de 
uma forma positiva e construtiva.

O projeto Ensino Magazine sempre teve 
como prioridade ligar a academia entre si, 
com os seus pares e com a comunidade. Uma 
tarefa que temos cumprido desde o número 
zero. Não é por acaso que a nossa publicação 
tem um público muito heterogéneo, que vai 
desde os 12 aos mais de 90 anos, fruto dos 
diferentes conteúdos apresentados e das pla-
taformas utilizadas. Fomos das primeiras pu-
blicações a apresentar um portal na internet 
e quisemos que os nossos leitores fizessem 
parte desse projeto, através da implementa-
ção de concursos internacionais de fotografia, 
de criação de páginas de internet e de vídeos, 
mas também com a criação de um repositório 
científico com artigos de livre acesso.

A resiliência e otimismo fazem parte da 
nossa história. À vertente informativa, que 
faz do Ensino Magazine uma das publicações 
mais requisitadas por estudantes que que-

Uma palavra para a RVJ Editores e a sua 
ousadia em aceitar o desafio lançado por 
João Ruivo para se criar a primeira publica-
ção do género em Portugal.

Somos daqueles que gostamos de bons 
desafios. E assim, com pouco mais de 20 anos 
de idade, eu, o Vitor Tomé e o Rui Rodrigues, 
lançámos, com o João Ruivo, o Ensino Magazi-
ne, desafiando ainda o saudoso Vitor Serra, ad-
ministrador do Reconquista, a ser nosso parcei-
ro, a que se associou o entusiasmo e o apoio 
do seu então diretor, Alfredo Serra Magalhães, 
e do seu sub-diretor, José Júlio Cruz. K

João Carrega  _

tel: +351 253 992 735 | orcamentos@graficamares.pt | www.graficamares.pt
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rem escolher o seu futuro, junta-se o espaço 
reflexivo e opinativo, onde participam cola-
boradores de excelência, muitos fora da sua 
zona de conforto, o que enriquece os conte-
údos e as perspetivas apresentadas. Edição a 
edição publicamos entrevistas de fundo com 
diferentes atores da vida pública portuguesa 
e da comunidade lusófona. Entrevistas que 
deram já lugar a dois livros “Políticos e Po-
líticas da Educação” e “Políticas Educativas 
em Portugal”, os quais contam a história da 
educação no nosso país, entre 1998 e 2013. 
Em elaboração está já uma outra obra que 
reunirá as entrevistas de 2013 a 2022, fican-
do registados os últimos 25 anos da história 
do ensino no espaço lusófono.

Para assinalar o 24º aniversário iremos 
desenvolver um conjunto de iniciativas, que 

passam pela criação da App Ensino Magazi-
ne, onde a interação com os nossos leitores 
será reforçada, com conteúdos e passatem-
pos; pela promoção de um seminário (assim 
a pandemia o permita) sobre educação; e 
pela edição literária (já no âmbito dos 22 
anos lançámos, com a chancela da RVJ Edito-
res, o livro sobre os 40 anos do Ensino Poli-
técnico no nosso país, da autoria de Joaquim 
Mourato, antigo presidente do Conselho Co-
ordenador dos Institutos Superiores Politéc-
nicos, a que se associou o Santander).

Este é o mundo Ensino Magazine, um 
mundo sem tabus nem fronteiras, que vai 
ao encontro dos anseios dos nossos leitores. 
Aos da nossa edição impressa, que cada vez 
são mais e que nos levaram a aumentar a 
tiragem, e aos do nosso portal.

Acreditamos na máxima que nada se per-
de tudo se informa. Com rigor. Não queria 
deixar de destacar o papel de todos os nos-
sos colaboradores, parceiros institucionais e 
comerciais, fundamentais para o trilhar des-
te caminho. Aos nossos leitores mantemos 
o mesmo compromisso de sempre, de infor-
mar sem fronteiras, nem tabus.
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obrigado pelos vinte e quatro anos
de pedra e cal

editorial

6 Manda a tradição que se alinhavem 
duas ou três palavras nestes números de 
aniversário, sobretudo quando este é pro-
fundamente sentido, motivo de orgulho e 
de partilha de muitas cumplicidades com 
os leitores.

Não parece, mas já lá vão vinte e qua-
tro anos desde a publicação do número 
zero deste projecto jornalístico da RVJ.

Desde então, sobretudo para os que 
mais directamente têm estado envolvidos 
na produção do Ensino Magazine, este 
percurso de teimosa resistência e reco-
nhecimento entre pares, já nos parece ra-
zão suficiente para um imodesto orgulho, 
dado sermos, talvez, a única publicação 
que, durante mais de duas décadas tem, 
ininterruptamente, divulgado o que de 
melhor se faz na educação e no ensino.

Durante este período, o jornal tem 
crescido vertiginosamente, talvez devido 
ao excelente acolhimento que tem mere-
cido por parte de todos quantos nos lêem 
e que nos permitem manter uma informa-
ção viva, actualizada e actuante. Talvez 
porque, ano após ano, temos consegui-
do cumprir todos os objectivos traçados. 

Talvez, enfim, porque todos os meses nos 
confrontamos com um manancial de infor-
mação e de artigos de colaboradores que 
dificilmente encaixamos num só número 
do nosso jornal, o que nos faz tantas ve-
zes pensar quanto seria desejável duplicar 
o número de páginas, ou produzir outra 
edição suplementar.

E cá estamos, de pedra e cal, para con-
tinuarmos a servir a comunidade educa-
tiva, contribuindo, na medida das nossas 
possibilidades, para a melhoria contínua 
das instituições e dos seus profissionais.

Cada um dos últimos vinte e quatro 
anos foi marcante na vida deste jornal: 
conseguimos expandirmo-nos de norte 
a sul de Portugal e um pouco por todo o 
mundo lusófono, ibero-americano e já che-
gamos mesmo à Ásia, através de Macau. 
Tudo isto levou a um aumento muito sig-
nificativo da tiragem do Ensino Magazine; 
criámos uma edição do Ensino On Line, al-
tamente dinâmica e actualizada ao minu-
to; estamos presentes em todas as redes 
sociais; consolidamos, significativamente, 
a estrutura empresarial que sustenta este 
projecto editorial e crescemos em termos 

Publicidade

de imagem, de prestígio e de reconheci-
mento público, de que são claro exemplo 
as parcerias e colaborações que, perma-
nentemente, nos solicitam.

Estamos presentes, em todas as esco-
las, universidades e politécnicos, convictos 
de que traçamos um rumo certo e a damos 
passos seguros, amadurecidos e consis-
tentes no sentido de projectar ainda mais 
o Ensino Magazine. 

O futuro está bem entregue, já que 
depende de uma direcção responsável e 
eficaz e de uma equipa de profissionais de 
corpo inteiro, dedicados e altamente qua-
lificados para manterem um espírito visio-
nário indispensável à evolução e projecção 
nacional e internacional deste projecto. O 
futuro está bem entregue, dizíamos, por-
que nos sobra no imaginário a vontade de 
melhorar e de fazer cumprir outros e no-
vos rumos que a educação a cultura e o 
ensino merecem.

Neste espaço plural continuará a haver 
lugar para todos. Neste espaço colectivo 
cabem a força das opiniões e a credibilida-
de da investigação científica. Neste espaço 
singular cabe o espasmo da arte e a inter-

rogação do pensamento prospectivo. Neste 
espaço de convivência marcamos todos os 
meses encontro com uma comunidade di-
versificada que já nos espera e que dela 
muito esperamos.

Por tudo isso, assumimos o compro-
misso de este novo ano ser mais um na 
confirmação da qualidade de um trabalho 
que os leitores reconhecem e já se habitu-
aram a respeitar. K

João ruivo _
ruivo@rvj.pt

Este texto não segue o novo Acordo Ortográfico
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José Pacheco e as novas construções
sociais da educação

ConferênCia e ação de forMação

7 O Ensino Magazine associa-
se, no âmbito do seu 24º aniversá-
rio, à conferência nacional sobre 
“Novas construções sociais da 
educação”, promovida pela Escola 
Tecnológica e Profissional Albicas-
trense (Etepa). Uma iniciativa, que 
terá como preletor José Pacheco, 
fundador da Escola da Ponte, e 
que se realiza no dia 15 de mar-
ço, pelas 14 horas, no Cine Teatro 
Avenida, em Castelo Branco.

Para além da conferência, será 
também realizada uma ação de 
formação, que decorrerá no dia 16 
de março, pelas 10H00, no auditó-
rio do Instituto da Juventude de 
Castelo Branco, cujas inscrições já 
se encontram abertas no site da 

Etepa (www.etepa.pt).
Recorde-se que José Pacheco 

é fundador da Escola da Ponte, 
uma referência mundial em inova-
ção, tendo coordenado o projeto 
“Fazer a Ponte”, de 1976 a 2004, 
o qual foi galardoado com o 1º 
Prémio do “Concurso Experiências 
Inovadoras no Ensino”, promovido 
pelo Ministério da Educação. 

Comendador da Ordem da Ins-
trução Pública (título atribuído pela 
Presidência da República Portugue-
sa), José Pacheco foi membro do 
Conselho Nacional de Educação. 
Desde 2005 que passou a residir no 
Brasil, colaborando com o Governo 
brasileiro na área da de Inovação e 
Criatividade da Educação Básica, e 

A Santa Casa da Misericórdia de Castelo Branco, deseja 
ao Ensino Magazine, os maiores sucessos, e agradece o 
trabalho de qualidade que tem sido prestado ao serviço 

da comunidade ao longo destes 24 anos.

Publicidade

www.grafica-almondina.com

As melhores soluções em impressão offset / digital

EXPERIÊNCIA
QUALIDADE
INOVAÇÃO
CONFIANÇA

com o IBICT (Instituto Brasileiro de 
Informação em Ciência e Tecnolo-
gia), no quadro do Projeto Brasília 
2060 - Plano Estratégico para uma 
Cidade Sustentável, onde coorde-
nou a pesquisa sobre indicadores 
de boa qualidade da educação no 
Distrito Federal.

Este apoio insere-se nas co-
memorações do 24º aniversário 
do Ensino Magazine e marcam o 
início de um ciclo de atividades 
integradas no 25º aniversário da 
publicação. 

Recorde-se que desde a sua 
fundação que o jornal português 
tem promovido a reflexão de te-
mas relacionados com a edu-
cação, a cultura e a juventude, 

Percurso inclusivo e abrangente
24 anos do ensino Magazine

7 Nestes 24 anos de existên-
cia o Ensino Magazine desenvol-
veu um conjunto significativo de 
parcerias que importa sublinhar 
e que tornam o Ensino Magazi-
ne como a principal publicação 
do género editada no nosso país. 
Destacamos as mais importantes:

- Estabelecimento de parce-
rias com instituições de ensino 
superior portuguesas e estran-
geiras;

- Atribuição de bolsas de mé-
rito monetárias aos melhores 
alunos das instituições de ensino 
superior nossas parceiras (foram 
atribuídas mais de 150 bolsas);

- Protocolo de cooperação 
com a UNESCO, que tornou o En-
sino Magazine parceiro da Rede 
de Escolas Associadas da UNES-
CO;

- Acordo com a AIP, tornando 

o Ensino Magazine parceiro da or-
ganização da Futurália - Feira de-
dicada à educação e juventude, 
que anualmente se realiza em 
Lisboa, no Parque das Nações, e 
que é uma das maiores do país. 
Além de um amplo stand, distri-
buímos gratuitamente a nossa 
publicação e promovemos di-
versas atividades, como a apre-
sentação livros, exposições e até 
combates teatrais templários; 
Nos últimos anos a pandemia 
trocou-nos as voltas, mas este 
ano iremos participar no evento, 
de forma presencial.

- Acordo com a AEP, que trans-
formou o Ensino Magazine em 
parceiro da organização da Quali-
fica, outro dos grandes certames 
nacionais dedicados à educação 
e juventude, que se realiza anu-
almente na Exponor. Tal como na 

Futurália, há mais de 19 anos que 
ali marcamos presença, com um 
expositor, distribuição gratuita 
do Ensino Magazine e com mui-
tas atividades. Em 2020 e 2021, a 
Covid-19 obrigou a organização a 
cancelar o evento. Mas em 2022 
regressaremos com mais força.

- Acordo com a IFEMA - Fe-
ria Internacional de Madrid, que 
nos tornou parceiros de duas das 
maiores feiras da Península Ibéri-
ca dedicadas ao ensino, a AULA e 
a SIMO Educación, onde tal como 
nas portuguesas, marcamos pre-
sença com um stand e colabora-
dores, distribuindo o Ensino Ma-
gazine de forma gratuita a todos 
os visitantes; Em março de 2020 
ainda participámos no evento, já 
num clima de pré-pandemia. 

- Protocolo de parceria com a 
Universidade Eduardo Mondlane, 

em Moçambique (desde 2012);
- Acordo de cooperação com 

a Escola Portuguesa de Moçambi-
que (desde 2012);

- Protocolo de cooperação 
com a Escola Portuguesa de Ma-
cau (2014);

- Estabelecimento de acordo 
com a organização Cepa Gratia, 
do México (2014);

- Participação na Feira Inter-
nacional de Educação de Moçam-
bique, em 2015;

- Participação no Encontro In-
ternacional de Reitores em Mapu-
to, 2015;

-Participação no Encontro In-
ternacional de Reitores Universia 
2018, em Salamanca, promovido 
pelo grupo Santander;

- Acordos com diferentes esco-
las de ensino superior, secundá-
rio e profissional, que permitem 

o reforço da nossa distribuição 
e o acolhimento de estagiários, 
para estágios curriculares.

Os últimos dois anos foram 
marcados por uma nova realidade 
resultante da pandemia. Sempre 
desafiámos o futuro e procura-
mos, de forma objetiva e inova-
dora, transformar as dificuldades 
em oportunidades. Nesse sentido 
reforçámos a nossa edição im-
pressa e criámos um novo portal, 
no mesmo endereço de sempre, 
www.ensino.eu, atualizado ao 
minuto. Garantimos também o 
acesso grátis aos nossos leito-
res, num momento difícil como 
o que vivemos. Desenvolvemos 
webinars, que irão prosseguir ao 
longo deste ano, com transmis-
são em direto. Brevemente será 
lançada a App Ensino Magazine, 
a qual está em fase de testes. K

através de seminários, colóquios 
ou jornadas. Foi assim que com 
o Conselho Nacional de Educação 
promovemos, no passado um de-
bate nacional; que com a Associa-
ção Nacional de Professores, du-
rante vários anos, nos associámos 
às suas jornadas pedagógicas (de 

onde resultaram livros com as co-
municações); que no próximo dia 
25 de fevereiro estaremos na Uni-
versidade de Salamanca, no Con-
greso de Prensa Pedagógica; e que 
agora nos associamos a esta con-
ferência organizada pela Etepa. K

 https://josepacheco.com.br H
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ensino Magazine participa 
no Congreso internacional de Prensa

Universidade de salaManCa

7 Ensino Magazine é uma 
das publicações convidadas para 
participar no IV Congreso Inter-
nacional de Prensa Pedagógica, 
que a Universidade de Salamanca 
promove de 24 a 26 de fevereiro 
naquela cidade espanhola.

A participação do Ensino Ma-
gazine será feita através de uma 
comunicação, enviada em forma-
to de vídeo, da autoria de João 
Carrega e João Ruivo, respetiva-
mente diretor e diretor fundador 
da publicação, onde abordam a 
importância da imprensa no setor 
educativo. 

O evento contará com a pre-
sença de diferentes especialistas 
e investigadores portugueses e 
espanhóis.

No entender daqueles res-
ponsáveis, “a participação num 
congresso internacional de refe-
rência é também um reconheci-
mento do trabalho desenvolvido 
ao longo dos últimos 24 anos 

pelo Ensino Magazine. Uma pu-
blicação de dimensão global, cuja 
edição impressa é distribuída em 
Portugal, Espanha, Países Africa-
nos de Língua Oficial Portuguesa 
e Macau”.

A presença em Espanha tem 

sido materializada com diferentes 
iniciativas, sendo que o Ensino 
Magazine nos últimos anos tem 
sido parceiro do FEMA – Feria de 
Madrid nas duas principais feiras 
ibéricas dedicadas à educação e 
ao ensino superior, casos da AULA 

e da Simo Educación, que anual-
mente são visitadas por cerca de 
200 mil pessoas. “Estamos a falar 
dos maiores certames da penínsu-
la ibérica e a nossa presença tem 
sido uma referência nesses even-
tos, com uma grande taxa de rece-

tividade, como fica demonstrado 
com o elevado número de subs-
critores da newsletter e assinantes 
da edição impressa”, explicam.

João Carrega e João Ruivo des-
tacam também o facto de ter sido 
“lançado um livro da autoria do 
antigo vice-reitor da Universidade 
de Salamanca e colaborador do 
Ensino Magazine, José Hernandéz 
Díaz. Uma obra que reúne artigos 
que o professor catedrático escre-
veu para a publicação. A apresen-
tação do livro deverá ocorrer ao 
longo deste ano em Espanha e 
Portugal.

No congresso de Salamanca 
serão também distribuídos exem-
plares da nossa publicação, a qual 
apresenta conteúdos escrito nas 
duas línguas. 

Para além do Ensino Magazine 
vão marcar presença no evento a 
Revista de pedagogia da Universi-
dade de Salamanca e a Página de 
Educação. K
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abraçar a lusofonia com parcerias
ensino Magazine esPaço global

6 Ignacio Bergudo, no 
primeiro ano do Ensino Ma-
gazine, disse-nos uma frase 
que nos viria a marcar: “o 
ensino não tem fronteiras”. 
Foi dentro desta máxima que 
nos temos guiado ao longo 
destes 24 anos, estabelecen-
do parcerias inteligentes.

Com a Unesco, através 

Publicidade

da sua rede de escolas as-
sociadas, potenciamos uma 
rede de conhecimento e de 
divulgação importante que 
envolve um número signifi-
cativo de escolas, de profes-
sores e milhares de alunos.

Paralelamente estabele-
cemos acordos com a maioria 
das escolas de ensino básico 

e secundário do país, man-
tendo nelas uma presença 
assídua da nossa publicação. 
Mas entendemos que deve-
ríamos apostar no mundo 
lusófono. E essa aposta tem 
sido uma constante por parte 
do Ensino Magazine. 

Consciente da importân-
cia desses territórios irmãos, 

edição impressa e da sua 
edição virtual. Também no 
Brasil estamos a fazer uma 
aposta, sobretudo através de 
uma presença mais virtual.

Esta presença no mundo 
lusófono foi reforçada ao lon-
go dos últimos anos  através 
da assinatura de protocolos 
de cooperação entre o Ensino 
Magazine e diversas institui-
ções de ensino: Universidade 
Eduardo Mondlane e Univer-
sidade Lúrio (ambas de Mo-
çambique), Escola Portugue-
sa de Moçambique e Escola 
Portuguesa de Macau.

Os últimos dois anos per-
mitiram-nos estreitar os laços 
com diferentes instituições 
de uma forma virtual, devido 
à pandemia. Mas é nossa in-
tenção retomar os contactos 

quer no seu próprio desen-
volvimento, quer numa pers-
petiva colaborativa com as 
instituições de ensino supe-
rior portuguesas e europeias, 
o Ensino Magazine está pre-
sente nos Países Africanos 
de Língua  Oficial Portuguesa 
(Palop’s), mas também em 
Macau, com distribuição da 

presenciais no sentido de 
estabelecer novas parcerias 
com outras instituições de 
ensino, não só em África, 
como no Brasil e em Macau.

Fomos também aqui pio-
neiros. Percebemos a impor-
tância destas parcerias para 
as instituições portuguesas e 
para as universidades e esco-
las desses países. Estabele-
cemos uma ponte comunica-
cional, única, capaz de gerar 
parcerias entre todos.

Como referiu Orlando Ki-
lambo, reitor da Universidade 
Eduardo Mondlane, durante 
a cerimónia da assinatura do 
protocolo (que pre-inaugurou 
a nova reitoria daquela insti-
tuição), é a este tipo de acor-
dos “que podemos chamar 
de parcerias inteligentes”. K

em Macau foi assinada uma parceria com a escola Portuguesa

Publicidade

rvJ - editores, lda.
AV. DO BRASIL, 4 R/C | 6000-079 CASTELO BRANCO

Tel.: + 351 272 324 645 | Telem.: 965 315 233 
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Premiar o mérito académico
ensino Magazine atribUi bolsas aos Melhores alUnos

7 O Ensino Magazine já atri-
buiu, desde que foi fundado, 
mais de centena e meia de bol-
sas de mérito académicas, mone-
tárias, aos melhores alunos das 
instituições parceiras da nossa 
publicação.

No último, em período de 
pandemia, mantivemos este 
propósito e para 2022 estão pre-
vistas novas bolsas. Mesmo em 
tempo de dificuldades económi-
cas, iremos continuar a apoiar 
os estudantes, num período em 
que, porventura, mais precisarão.

A atribuição destas bolsas, 
como refere o diretor da publica-
ção, João Carrega, “vai ao encon-
tro da vertente social da nossa pu-
blicação, a qual procura também 
apoiar os melhores alunos das 
universidades e politécnicos nos-
sos parceiros. É um investimento 
de largos milhares de euros, mas 
que fazemos com muito gosto, na 
certeza de estarmos a reconhecer 
o esforço dos alunos”.

Ao longo dos anos já foram 
premiados os melhores alunos 

da Universidade da Beira Interior, 
Universidade de Évora, CESPU 
- Universidade, Instituto Politéc-
nico de Castelo Branco, Instituto 
Politécnico de Leiria, Instituto Po-
litécnico da Guarda, Instituto Po-
litécnico de Portalegre, Instituto 

Politécnico de Setúbal, Instituto 
Politécnico de Coimbra, Instituto 
Politécnico de Beja, Instituto Poli-
técnico de Tomar e Instituto Poli-
técnico de Santarém.

Aos alunos e às academias, os 
nossos parabéns! K

Publicidade
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ensino Magazine 
presente na Qualifica

futurália conta com o Magazine

evento teM nova data, de 20 a 23 de abril

de 30 de Março a 2 de abril

7 A Qualifica - Feira de Educação, Forma-
ção, Juventude e Emprego tem novas datas e 
irá realizar-se, na Exponor, entre 20 e 23 de 
abril. O evento tem como parceiro o Ensino 
Magazine, é um dos mais importantes do país 
e inicialmente estava agendada para 16 a 19 
de março.

Em nota enviada à nossa redação, a orga-
nização explica que as novas datas resultam 
de uma auscultação ao mercado e no sentido 
de satisfazer a presença de alguns participan-
tes-chave para a prossecução do certame.

O Ensino Magazine volta a marcar presen-
ça no evento, com uma stand e a promoção 
de diversas atividades, passatempos e jogos, 
como a roda da sorte. Ao longo dos dias do 
evento serão distribuídas, de forma gratuita 
aos visitantes, as edições de janeiro, fevereiro 
e março, no sentido de esclarecer os jovens 
sobre as decisões a tomar no seu futuro aca-
démica, nomeadamente no acesso ao ensino 
superior.

A Qualifica terá 140 expositores e tem já a 
inscrição de 18 mil alunos.

Este ano sobre o tema “Economia Cir-
cular – Porque Tudo Acaba Onde Começa”, 
o intuito é reforçar o debate, a inspiração, 

7 O Ensino Magazine volta a marcar pre-
sença na Futurália, uma das maiores feiras de 
acesso ao ensino superior do País. Depois de 
dois anos de interrupção, devido à pandemia, 
a Futurália regressa ao Parque das Nações, em 
Lisboa, de 30 de março a 2 de abril.

Com a temática associada ao futuro sus-
tentável, a Futurália  pretende debater e si-
nalizar boas práticas relacionadas com alguns 
dos ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sus-
tentável, que fazem parte da nossa responsa-
bilidade social global, traduzida nos Acordos 
de Paris das Nações Unidas de 2015.

a mudança e a transição para este modelo 
económico. A 13ª edição da Qualifica pro-
mete sensibilizar os jovens para um sistema 
de produção e consumo que promove o uso 
sustentável dos recursos, em ciclos fechados 
energizados por fontes renováveis, regene-
rando o capital natural e assegurando o pro-
gresso social.  

Recorde-se que, na última edição, que de-
correu em 2019, estiveram presentes cerca de 
27.000 visitantes de todo o país, que tiveram 
a oportunidade de conhecer as soluções de 
ensino e emprego apresentadas pelos 140 ex-
positores que se encontravam no local. K

O Ensino Magazine irá desenvolver dife-
rentes atividades nesse âmbito e irá distribuir 
gratuitamente as suas edições dedicadas ao 
certame. 

Durante 4 dias serão identificados um 
conjunto de projetos e boas práticas, de-
senvolvidas e apresentadas por empresas 
ou por jovens de diferentes escolas que 
procuram dar um contributo para esta refle-
xão que se impõe em torno dos  dois eixos-
chave do desenvolvimento sustentável: a 
transição energética e o ambiente e o clima 
e os oceanos. K
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o ensino Magazine irá ser distribuído gratuita-
mente aos visitantes do certame

Visite
os nossos
Museus

O Bordado de Castelo Branco assume-se como um 
elemento patrimonial revelador da identidade cultural 
de Castelo Branco. De beleza reconhecida e exemplo de 
originalidade no âmbito nacional, é executado em 
linho, bordado a seda. Os motivos usados no desenho 
do bordado podem ser agrupados em quatro 
categorias: vegetalista, zoomórfica, antropomórfica e 
inanimada.

Bordado

18 min (1.3Km) 5 min (1.9Km) 02 Centro de Interpretação do Bordado de Castelo Branco

03 Museu Francisco Tavares Proença Júnior

01 Museu da Seda

Castelo Branco é um local onde se cruza a cultura com 
o património, onde se respira a beleza de uma cidade 
ímpar no contexto de uma geografia própria. Aqui pode 
encontrar marcas de um passado relevante na 
definição de Castelo Branco. Para tal, é obrigatório 
conhecer a Casa da Memória da Presença Judaica em 
Castelo Branco, não pode deixar de realizar um passeio 
ao deslumbrante Jardim do Paço Episcopal e uma 
visita ao Museu Francisco Tavares Proença Júnior.

História

02 Centro de Interpretação do Jardim do Paço

03 Museu Francisco Tavares Proença Júnior

01 Casa da Memória da Presença Judaica em Castelo Branco

2 min (0.1Km)


