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AVEIRO

BARÓMETRO DA SEMANA
SOBE
 INVESTIGADORES DA UA
É mais um motivo de regozijo para a Universidade de Aveiro.
Um grupo de investigadores da instituição acaba de lançar um
guia, disponível impresso e on-line, para ajudar os cuidadores
de pessoas com demência. Uma excelente ajuda para familiares e profissionais de saúde que tratam de pessoas em qualquer fase de demência e nem sempre sabem como fazê-lo.
Ainda mais relevante se torna pelo facto de se prever uma
duplicação do número de pessoas com demência, face ao
envelhecimento da população.

EFTA distingue melhores
alunos na abertura do ano
Os melhores alunos de Recepção, Turismo e Restauração foram
premiados e antigas alunas recordaram a experiência nesta escola

 MISERICÓRDIA DE ÍLHAVO
Um ano depois da inauguração da Unidade de Cuidados
Continuados de Ílhavo, está mais do que confirmado o sucesso
desta nova valência de saúde. A aposta e o investimento da
Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo merece, assim, uma
referência positiva. As 55 camas da unidade – das quais 26
são para regime de média duração e reabilitação e 29 para
longa duração e manutenção – estão sempre ocupadas e a
unidade tem várias pessoas em lista de espera.

 BEIRA-MAR
A vitória frente ao Feirense, no passado fim-de-semana, no
Estádio Municipal de Aveiro, veio dar novo ânimo à equipa
auri-negra, que estava a enfrentar um verdadeiro jejum de
vitórias e de golos em casa. De facto, o Beira-Mar anda não
tinha brindado a sua massa associativa com uma vitória em
Aveiro, nem sequer com a marcação de golos. Será que o 2-1
alcançado no passado domingo foi suficiente para quebrar o
gelo?

DESCE
 CÂMARA DE AVEIRO
A ideia de decorar espaços públicos com revestimentos
cerâmicos, idealizados por artistas ou designers, até merece
referência positiva. Agora, o que não se compreende é que o
pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Aveiro, que promove a iniciativa – com o apoio de algumas indústrias –, ainda
não se tenha dignado a informar os concorrentes sobre o
resultado final do concurso de ideias lançado há um ano. O
prazo para entrega de trabalhos já terminou a 31 de Março.

D.R.

LINHA DE ÁGUA

O DIRECTOR Manuel Torrão (à esquerda) recordou as metas atingidas pela escola nestes três anos
A EFTA (Escola de Formação
Profissional em Turismo de Aveiro)realizou,recentemente,noCentro Cultural e de Congressos de
Aveiro, a cerimónia de abertura
do ano lectivo 2011/2012.
Dirigida a toda a comunidade
escolar, o evento teve início com
um “kir” de boas-vindas e com algumas iguarias realizadas pelos
alunos. Após este pequeno convívio entre a comunidade escolar e
os convidados, deu-se início à
sessão solene, com algumas palavras do director da escola, Manuel Torrão, e do vereador da Educação e Turismo da Câmara de
Aveiro, Pedro Ferreira.
Aberta a sessão e realizados os
agradecimentos formais, Manuel
Torrão fez uma breve explicitação do percurso evolutivo da escola e das metas atingidas ao lonI

go dos seus três anos de existência. Finalizada esta apresentação,
foi a vez de duas alunas tomarem
a palavra. Diana Silva, vencedora
do Prémio do Melhor Aluno do
Ano Lectivo 2009-2010, falou da
sua experiência no estágio que
realizou em Inglaterra. Por sua
vez, a aluna Sónia Amaral falou

DIANA SILVA
FOI AVENCEDORA
DO PRÉMIO
DO MELHOR
ALUNO
do seu percurso escolar e de como
alcançou o 2.o lugar em FrontOffice, no concurso internacional
da Associação de Escolas de Hotelaria e Turismo.
Ambas mencionaram a importância do apoio que têm tido

por parte da EFTA ao longo do
seu percurso escolar e a forma
como teve influência nas suas
vidas.
Maria Isabel Silva é a
melhor aluna de 2010/11
Procedeu-se, seguidamente, à entrega dos diplomas e certificados
de qualificação aos formandos do
curso de educação e formação de
adultos de Cozinha, que ficam habilitados com a certificação escolar do 9.o ano e com a certificação
profissional em Cozinha.
O momento esperado da noite
sucedeu e foram entregues os
prémios escolares. O Prémio Técnico do Ano do curso do 1.o ano
de Recepção foi entregue a Joana
Santos pelo director da escola; o
do 2.o ano foi entregue à aluna Sónia Amaral por Romana Fraga-

teiro; o do 1.o ano de Turismo foi
entregue pelo vereador Pedro
Ferreira à aluna Aneta Onuta; o
do 2.o ano do mesmo curso foi
entregue pela professora Joana
Bento à aluna Erica Silva; e a entrega do Prémio Técnico do Ano
do Curso de Restauração variante Cozinha/Pastelaria do 1.o
ano foi efectuada pela professora Ana Mateus à aluna Mónica Martins.
O auge da tarde foi a entrega do
Prémio Professor Doutor Luís
Capucha ao melhor aluno do Ano
2010/2011. A contemplada foi
Maria Isabel Silva, que frequenta
o 3.o ano do curso de Turismo. Luís
Capucha proferiu, depois, algumas palavras, dando principal
relevo à importância do ensino
profissional para o futuro dos
jovens de hoje.l

