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Dia Internacional do 
Guia Intérprete

O Instituto Superior de Administração e Línguas | ISAL, 
no dia 21 de fevereiro, pelo segundo ano consecutivo,  
assinalou de forma distinta o Dia Internacional do Guia 
Intérprete. 
Em pleno século XXI, a atividade de guia intérprete 
responde a distintos desafios.
Neste sentido, o ISAL, promove o debate sobre “Guias 
Intérpretes do século XXI – Novos desafios”. O painel 
conta com os seguintes oradores e temas:
- Dr.ª Diná Gonçalves: Guias Intérpretes século XXI – 
Novos Desafios;
- Dr.ª Marla Castro: Madeira Official Tourist Guides;
- Doutorando Élvio Camacho: Índices Macroeconómicos 
do Turismo;
- Dr.ª Carolina Santos: Reserva Naturais das Ilhas 
Desertas e Selvagens;
- Sr.ª Luísa Rodrigues: SNATTI Madeira.
 
 
 
 
 
 
 
 
Com a perspetiva de enriquecer a sessão, no dia 23 de 
fevereiro, pela manhã, foi realizada uma visita guiada 
pelo Dr. Diogo Goes, ao Museu da Quinta das Cruzes, 
com o tema “A pintura nas coleções da Madeira”.
 
 
 
 

No passado dia 14 de fevereiro, o Instituto Superior 
de Administração e Línguas, representado pela 
Dr.ª Sancha de Campanella, teve a oportunidade de 
participar no programa de rádio “Hora 10”, com o 
tema “Assuntos da Arte”. Neste foi possível abordar 
as diversas iniciativas que o ISAL tem desenvolvido 
nos últimos anos letivos, tais como “2ª Semana da 
História da Arte” e “Dia Internacional do Guia 
Intérprete”, de forma a dotar os seus alunos de 
competências diferenciadoras.

Divulgação na RAM

Escola Básica e Secundária 
Bispo D. Manuel Ferreira 
Cabral -Santana

O ISAL,  realizou várias sessões de 
esclarecimento e divulgação da oferta formativa 
para 2019/2020 nas escolas da RAM.

Escola Básica e Secundária 
Dr. Ângelo Augusto da Silva

Escola Básica e Secundária 
Gonçalves Zarco



PROJECTO ISAL E WIKIMÉDIA
 WIKIMEDIA IN UNIVERSITY

O Instituto Superior de Administração e Línguas | ISAL anuncia o inicio de um projeto de colaboração entre 
Wikimedia Portugal e o ISAL, o qual será o primeiro projecto Wikimedia in University em grande escala em 
Portugal, sobre Educação e Turismo na Madeira.
No dia 13 de fevereiro, o ISAL recebeu no seu auditório, um representa-se do Wikimedia Portugal, Dr. Paulo 
Perneta, para realizar o primeiro workshop / reunião deste projeto, com a presença da Vice Diretora Geral do 
ISAL Sancha de Campanella e cerca de 15 professores  para apresentar os projetos da Wikimedia - com foco 
na Wikipédia, Wikimedia Commons e Wikidata - e a base para o projeto envolvendo professores e alunos da 
instituição com destino a este semestre, em março de 2019.
Depois de um debate animado e participado, um modelo inicial foi resolvido para melhorar o conteúdo dos 
artigos da Wikipedia da região, sobre  11 municípios e 54 freguesias, todos eles em extrema necessidade de 
melhoria, usando as diferentes competências adquiridas nas unidades curriculares em que os alunos estão: 
herança cultural, história, natureza e assim por diante. A redação do artigo será acompanhada de atividades 
de documentação fotográfica, para ilustrar os artigos e melhorar o conteúdo do Wikimedia Commons nesses 
assuntos. O trabalho desenvolvido desta maneira será usado como parte da avaliação dos alunos. Quando os 
artigos atingem um grau razoável de qualidade e estabilidade, os alunos de línguas estrangeiras, como inglês, 
alemão e francês, podem traduzir os conteúdos nessas línguas e ajudar a melhorar os respectivos artigos em 
cada língua estrangeira da Wikipédia. 
De acordo com a informação disponibilizada pela própria Wikimedia, a Fundação Wikimedia é uma entidade 
filantrópica, dedicada a incentivar a produção, desenvolvimento e distribuição de conteúdo livre e multilíngue e 
a disponibilizar ao público, integralmente, esses projetos baseados em wiki de forma totalmente livre.
Com intuito de desenvolver e contribuir para o Turismo da Região o ISAL e o Wikimedia Portugal, num projeto 
inédito e único na Região e em Portugal, irão estabelecer uma parceria de desenvolvimento de conteúdos 
fidedignos e atuais para esta plataforma assente em quatro áreas de interesse: Turismo, Património, História e 
Línguas. O desafio terá inicio com o desenvolvimento de conteúdos sobre as freguesias da região.
Acredita-se que será um projeto desafiante e intelectualmente estimulante para os nossos alunos, para além 
de os dotar de competências diferenciadoras no mercado de trabalho. Pretende-se introduzir no âmbito 
escolar a tecnologia que está presente diariamente no quotidiano do aluno e que este aprenda a interpretar e 
retirar todo o potencial deste tipo de plataformas.
 
 
Poderá também informar-se mais sobre este projeto em:
https://outreach.wikimedia.org/wiki/Education/News/Drafts/Wikimedia,_Tourism_and_Education:_Laun
ching_project_ISAL
 
 






