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Visita de Estudo ao ISAL

No dia 5 de janeiro de 2022 o ISAL recebeu 19 alunos do Curso Profissional de Turismo Ambiental e Rural, da
Escola Secundária de Francisco Franco, para uma visita de estudo às nossas instalações e para uma sessão
de esclarecimento da nossa oferta formativa no auditório.

Semana da História da Arte
O ISAL, organizou entre os dias 18 a 20 de Janeiro, a sua
quarta edição da “Semana da História da Arte”. Esta foi uma
iniciativa que percorreu vários museus e galeria de arte da
cidade do Funchal. A iniciativa teve a coordenação de
Diogo Goes, docente de História da Arte no ISAL. A edição
deste ano contemplou a visita a três museus, o Museu
Henrique e Francisco Franco e o Museu de Arte Sacra do
Funchal, Museu de Fotografia da Madeira e a Galeria Marca
de Água.
No dia 18 janeiro, visitaram o Museu Henrique e Francisco
Franco. Já no dia 19, pelas 14:30 horas, os alunos visitam o
Museu de Arte Sacra do Funchal. No dia 20 de Janeiro,
quinta-feira, pelas 14:30 horas, foi a vez do Museu de
Fotografia da Madeira e da Galeria Marca de Água.
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Apresentação do Livro 'A Arte de Ser Português no Mundo'
Um consórcio de investigação russo apresentou no dia 19, pelas 19h00, uma edição russo-portuguesa do
clássico da literatura portuguesa 'A arte de ser português no mundo', da autoria do escritor português Teixeira
de Pascoaes.
O livro publicado pela Publishing House "Russian Philosophy" (Editora Filosofia Russa), em parceria com a
Porto da Filosofia Russa na ilha da Madeira, foi apresentado no auditório do SAL.

Campanha de Sensibilização
A Associação para o Planeamento da Família da Madeira esteve no
ISAL, no dia 20 de janeiro de 2022, numa campanha Informativa para
os nossos estudantes, sobre métodos contracetivos.

Erasmus+
Recebemos na semana de 24 a 28 de janeiro de 2022, no ISAL,
parceiros do programa Erasmus+ da University of Technology and
Economics in Ceské Budejovice na República Checa.
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ISAL reúne mais de uma dezena de oradores para debater
Economia e Turismo na “THINK Conference”
O ISAL organiza, nos próximos dias 3 e 4 de fevereiro de 2022, a sua 2.ª edição da Conferência
Internacional “Think+ 2022 International Conference on Tourism, Teaching and Technology”. Esta é uma
iniciativa do ISAL realizada em parceria com o Instituto Iberoamericano de Compliance, o Centro de
Estudos de Bioética e a Ponte Editora. A Diretora Regional de Turismo, Dorita Mendonça; o Presidente da
Direção da ACIF, Jorge Veiga França; o Presidente da Delegação Regional da Madeira da Ordem dos
Economistas, Paulo Pereira; os professores universitários brasileiros Manoel Neubarth Trindade e Silvio
Bitencourt da Silva, docentes da UNISINOS; e a investigadora Cristina Abreu (BRU-ISCTE), integram o
programa que contempla mais de uma dezena de oradores convidados. Sancha de Campanella, Vice
Diretora Geral do ISAL, Élvio Camacho, co-coordenador da Licenciatura de Organização e Gestão Hoteleira
e os docentes Andreia Carvalho, Diogo Goes e Luís Sardinha serão moderadores dos painéis temáticos do
evento. Sancha de Campanella, destaca que, “esta conferência pretende ser um fórum aglutinador de
pensamento científico, possibilitando o estabelecimento de novas sinergias com instituições de ensino
superior, centros de investigação, agentes económicos e profissionais dos diferentes setores económicos e
áreas em estudo”.
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