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A décima nona edição do denominado 
“Encontro Nacional de Educadores e 
Professores” levará à Quinta do Adelino, 
Cubo, Guarda, mais de meio milhar de 
convivas ligados ao ensino e à educação.  

Aquela que é considerada a maior 
iniciativa do género concretizada em 
Portugal realiza-se na próxima sexta-
feira (29 de junho). 

Do programa consta a receção dos 
participantes 11 horas, com um cocktail 
de boas-vindas. 

Segue-se uma sessão de abertura pelas 
11h 45.  

Meia hora depois intervirá o Prof. Doutor 
Carvalho Rodrigues, com ligações à 
Guarda e pai do satélite português, que 
dissertará sob o tema “Sonhar o baixo”.  

O almoço convívio está previsto para as 
13h 30m. 

O Encontro Nacional de Educadores e Professores terá lugar na 
cidade mais alta de Portugal Continental. Ocorre neste dia 29 de 
junho, na Quinta do Adelino, Cubo, e é da responsabilidade do SPZC 

Ao longo da tarde haverá animação 
recreativa e musical com o sorteio de 
prémios e a entrega de lembrança 
comemorativa a todos os que estiverem 
presentes. 

Recorde-se que todos os anos o SPZC 
promove este evento que visa o 
reencontro e o reviver do passado entre 
aqueles que estiveram e estão ligados ao 
mundo do ensino e da educação.  

O objetivo essencial é o de proporcionar 
momentos de confraternização a quem 
ao longo do seu percurso profissional deu 
o melhor de si em prol de uma educação 
de qualidade. 

(Convidam-se todos os órgãos de 
comunicação social a estarem presentes 
nesta que é uma iniciativa ímpar no todo 
nacional.) 

Contacto: Jorge Santos, Presidente em exercício do 
SPZC (número de telemóvel 917 768 158) 

Coimbra, 23 de junho de 2018 
Departamento de Informação, Imagem e Com. 
(DIIC) 

Guarda é palco de maior evento 
sociocultural de docentes 


