
CONFERÊNCIAS

DEBATES

EXPOSIÇÕES

PARTILHA DE EXPERIÊNCIAS

IDENTIDADE E CIDADANIA
ESPAÇOS URBANOS
O PAPEL DA CULTURA E A IDENTIDADE DAS CIDADES

As cidAdes e os seus cAminhos
educAtivos em debAte.

dA guArdA pArA o mundo

25, 26 E 27 DE mAIO teAtro municipAl dA guArdA

congresso AcreditAdo pArA A progressão em cArreirA 
dos educAdores de infânciA e professores dos ensinos básico e secundário

inscrições Até 19 de mAio em
www.mUN-gUARDA.PT



1.º Dia – 25 de maio
12:00 | 14:00

receção e credenciação 
entrega de documentação

14:00 | 15:45
sessão de Abertura

15:45 | 17:00
conferência plenária 

Identidade e Cidadania
eduardo lourenço 

Jorge manuel barreto Xavier 
fernando José de Almeida catroga 

mendo de castro henriques (moderador) 
17:00 | 17:15

pausa para café
17:15 | 18:30

Apresentação de experiências
18:30 | 19:30

reunião da rede territorial portuguesa 
das cidades educadoras

20:30
Jantar de boas vindas

2.º Dia – 26 de maio
9:30 | 10:15

conferência inaugural 
Governo Aberto

José manuel de la sota
10:15 | 11:15

Apresentação de experiências convidadas
11:15 | 11:30

pausa para café
11:30 | 12:15

Apresentação de experiências
12:15 | 13.30

Painel de Autarcas
álvaro dos santos Amaro, presidente da 

câmara municipal da guarda
carlos manuel lavrador de Jesus carreiras, 

presidente da câmara municipal de 
cascais e organizador do congresso 

internacional das cidades educadoras em 
2018

João Ataíde, presidente da câmara 
municipal de figueira da foz e da 

comunidade intermunicipal da região de 
coimbra

Jorge botelho, presidente da câmara 
municipal de tavira e da comunidade 

intermunicipal do Algarve
José maria da cunha costa, presidente 

da câmara municipal de viana do castelo 
e da comunidade intermunicipal do Alto 

minho
13:30 | 15:00

Almoço
15:00 | 16:00

A cidade que educa sem o dizer
João teixeira lopes

16:00 | 17:00
Apresentação de experiências

17:00 | 17:15
pausa para café



3.º Dia – 27 de maio
9:30 | 11:00

conferência plenária 
O Papel da Cultura e a Identidade das 

Cidades
João Aidos 
pedro leite 

susana piteira
regina gouveia (moderadora)

11:00 | 11:15
pausa para café
11:15 | 12:15

Apresentação de experiências
12:15 | 13:00

encerramento com aprovação da 
declaração final do congresso

13h00 | 14h30
Almoço

17:15 | 18:30
conferência plenária

Espaços Urbanos, Geografias Humanas
álvaro domingues 

Josep maria llop torné
(educação e urbanismo: urbanismo inclusivo)

rita ochoa
gonçalo poeta fernandes (moderador) 

18:30 | 19:30
Apresentação de experiências

19:30
Jantar livre

21:30
espetáculo na sé catedral da guarda

rodrigo leão (acompanhado por ângela 
silva e Ana vieira)

AtividAdes complementAres
15:00 | 18:30

visitas temáticas
Percurso 1

rota pelo centro histórico
Percurso 2

mundo rural / passeio pedestre - visita 
museu de tecelagem dos meios / trilho 

das canadas
Percurso 3

encontro e percurso literário - percursos 
vergilianos pela guarda, por Anabela 

matias
Percurso 4

geopark estrela - geodiversidade da 
egitânia

torre de menagem / miradouro do mocho 
Real e dos Trinta / Afloramento de 
videmonte e da Quinta da taberna



Comissão de Honra
Tiago Brandão Rodrigues, ministro da educação 

Carlos miguel, secretário de estado das Autarquias locais 
Álvaro dos Santos Amaro, presidente da câmara municipal da guarda

David Justino, presidente do conselho nacional de educação 
Fernando Carvalho Rodrigues, presidente da Assembleia municipal da guarda

marina Canals, secretária geral da Associação internacional das cidades educadoras (Aice)
Cristina Oliveira, diretora regional de educação do centro 

Isabel Alçada, Assessora para a educação de sua excelência o presidente da república 
Carlos manuel da Silva Rodrigues, presidente da unidade local de saúde da guarda 

e representante do conselho municipal de educação
António Fidalgo, reitor da universidade da beira interior

João gabriel de Carvalho e Silva, reitor da universidade de coimbra 
Daniel Hernández Ruipérez, reitor da universidade salamanca 

Constantino mendes Rei, presidente do instituto politécnico da guarda
Amélia Fernandes, diretora do Agrupamento de escolas Afonso Albuquerque

António David, diretor do Agrupamento de escolas da sé
António Farinha Alves, diretor da escola regional dr. José dinis da fonseca

Américo Paulino, Diretor do Centro de Emprego e Formação Profissional da Guarda
João Bento Raimundo, Diretor da Escola Profissional da Guarda - Ensiguarda

João Prata, presidente da Junta de freguesia da guarda
Nuno Pereira, presidente da Associação Académica da guarda e representante 

do conselho municipal de Juventude 

Comissão Científica
Cláudia mendes da Silva, departamento de psicologia e educação da universidade da beira interior

Filipe Saraiva, Presidente do Conselho Científico da Escola Superior de Educação, 
comunicação e desporto do instituto politécnico da guarda

Joaquim Luis Costa gomes, Assessor do presidente câmara municipal da guarda 
para o planeamento e urbanismo 

Joana Dias Pereira, diretora municipal do desenvolvimento social integrado 
do município de Almada e representante da comissão de coordenação da rtpce

José maría Hernández Diaz, professor catedrático da universidade de salamanca
Luís melero marcos, departamento de psicologia evolutiva da educação 

da universidade de salamanca
maria Luisa Frazão Rodrigues, departamento de psicologia e educação 

da universidade da beira interior
Rosa Tracana, subdiretora da escola superior de educação, comunicação 

e desporto do instituto politécnico da guarda
Rosário Santana, diretora do curso de Animação sócio cultural 

do instituto politécnico da guarda


