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AVEIRO

EFTA atinge crescimento
máximo em 2013

A EFTA - Escola de Formação Profissional em
Turismo de Aveiro atingiu, em 2013, o seu crescimento máximo. “Pretendemos um projeto pequeno, mas seguro”, frisou o
diretor da EFTA, Manuel
Torrão, durante a cerimónia de comemoração do
5.º aniversário da Escola,
que se realizou no dia 28
de fevereiro, no Centro de
Congressos de Aveiro.
Após fazer um balanço do que foram “estes
quase oito anos de aventuras, desde que a escola
foi criada, em 2006”, destacou que a maioria dos
alunos que já se formaram
“encontram-se inseridos
no mercado de trabalho
ou prosseguiram os seus
estudos para o ensino superior”.
No a no em curso, a
EFTA integra, nos seus
cursos profissionais, 270
alunos, em 12 turmas.
Manuel Torrão não tem
dúvidas de que a EFTA
“irá, à sua escala, contribuir para um Turismo de
excelência em Portugal”,
país considerado, em 2013,
pela Comissão Europeia,
como um dos países onde
o Turismo teve um crescimento notável. O diretor não deixaria, porém,
de lembrar que há dificuldades, “sempre houve e haverá”, mas estas
serão sempre ultrapassadas “com muito esforço e
dedicação, como até aqui,
e com a ajuda dos nossos

parceiros”.
Aos alunos, pediu empenho e dedicação: “o caminho é o trabalho e o esforço”.
Presente nas comemorações, o vereador da Câmara Municipal de Aveiro,
Miguel Capão Filipe, salientou que, em 2013, “foram batidos em Portugal
todos os recordes de turismo” e que para isso muito
terão contribuído os importantes investimentos
que, nos últimos anos, foram realizados ao nível da
requalificação dos recursos humanos. Neste aspeto em particular, a EFTA
“deu o seu contributo e
muito orgulha este município”.
A plateia presente, composta por alunos, professores e encarregados de
educação, ouviria depois dois testemunhos de
ex-alunos que já estão integrados no mercado de
trabalho - Sónia Amaral e
Marco Mendes.
Um dos mais importantes parceiros da EFTA no
que respeita a estágios é o
Grupo Pestana. Ana Santos, representante do Grupo, referiu que este é hoje
o maior grupo português
no setor do turismo e está
no top 100 das empresas
hoteleiras mundiais.
A festa foi intercalada
com momentos de música e dança por parte de
alunos da EFTA.
Oriana Pataco

PUB

UNIÃO FILARMÓNICA
DO TROVISCAL
ASSEMBLEIA-GERAL
Convocatória

Nos termos das alíneas a) e b) do
n.º 1 do Art.º 15.º dos Estatutos, convoco a Assembleia Geral da União Filarmónica do Troviscal, para reunir em
sessão ordinária, no dia 22 de Março
de 2014, pelas 21.00 horas, a qual terá
lugar na actual sede, antiga Escola
Primária do Troviscal, com a seguinte
ordem de trabalhos:
1.º - Ratificação da admissão de novos sócios ao abrigo do Art.º 7.º, n.º 2
dos estatutos.
2.º - Leitura, discussão e votação do
Relatório de Actividades 2013.
3.º - Leitura, discussão e votação do
Relatório de Contas 2013, depois de
apresentado e analisado o parecer do
Conselho Fiscal.
4.º - Eleição dos Corpos Sociais da

U.F.T. para o biénio 2014/2015
5.º - Leitura, discussão e aprovação
do Plano de Actividades para 2014.
6.º - Leitura, discussão e aprovação
do Orçamento para 2014
7.º - Outros assuntos de interesse.
Se à hora marcada para a reunião
não estiver presente mais de metade
dos sócios, a Assembleia reunirá 30
minutos depois na presença de qualquer número de sócios.
Troviscal, 3 de Março 2014
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Silas de Oliveira Granjo
“Jornal da Bairrada”
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ÁGUEDA

Mostra multicultural da ESTGA:
mosaico de ritmos, sons e sabores

Na penúltima quartafeira, dia 26 de fevereiro, a Escola Superior de
Tecnologia e Gestão de
Águeda (ESTGA-UA)
transformou-se num verdadeiro mosaico de culturas. Sons, línguas, ritmos,
cores e sabores de origens muito diversas convergiram nesta tarde de
convívio e de partilha de
vivências e experiências.
Contando com a participação de oito países diferentes (Angola, Cabo
Verde, Guiné Bissau, Portugal, Rússia, São Tomé
e Príncipe, Timor-Leste
e Ucrânia), a 2.ª edição
da ESTGA Multicultural
foi um sucesso, reunindo quase três centenas de
participantes, entre convidados, alunos da ESTGA
e de outros departamentos da UA, docentes, funcionários e comunidade
envolvente.

Ao almoço, servido na
cantina da ESTGA, provaram-se novos sabores e
novas texturas: de Angola, a muamba de galinha e
o pirão, de Timor, o peixe
frito com molho de cenoura, de Cabo Verde, o bolo
de banana. A cerimónia
de abertura da sessão contou com as intervenções
do Reitor da Universidade
de Aveiro, Manuel António Assunção, e do diretor
da ESTGA, Gonçalo Paiva
Dias, às quais se seguiu
um momento de grande
comoção, com a audição
dos hinos e com o hastear
das bandeiras de todos os
países participantes.
O debate “Multiculturalidade: desenvolvimento e paz”, moderado
pela Professora Elisabeth
Brito, da ESTGA, teve início com as comunicações
dos dois convidados principais, Albino da Concei-

ção José, Secretário-Geral
do Desporto de Angola, e
D. Ximenes Belo, Prémio
Nobel da Paz 1996. Depois, intervieram todos
os representantes diplomáticos presentes: Fernando Mbchi, 1.º Secretário do Embaixador de
Angola em Lisboa; Domingos Custódio Vieira
Lopes, Cônsul de Angola
no Porto; Agostinho Almeida Santos, Cônsul Honorário de Cabo Verde em
Coimbra e Hennadii Rohovets, Cônsul da Ucrânia
no Porto.
O lanche, preparado
pelos alunos envolvidos,
incluiu doces típicos dos
vários países envolvidos
(Paracuca, Funguinho,
Bolo de Banana, Pisang
Goreng…) e permitiu ganhar forças para a longa
e animada tarde musical
que se seguiu. Todos os
países participantes fo-

ram apresentados pelos
respetivos alunos (sobretudo tendo em conta os
desafios e oportunidades que cada país oferece atualmente ao nível do
investimento e do emprego), seguindo-se a leitura
de poemas e a execução
de danças ou de músicas
tradicionais. Depois desta
explosão de cores, ritmos
e sons, voltou-se à cantina
da ESTGA para provar o
Sigá, prato típico da Guiné Bissau.
Nu m momento em
que a ESTGA conta com
quase 10% de alunos
de origem estrangeira,
esta iniciativa, que pretende fomentar a partilha cultural e favorecer
a integração dos alunos
estrangeiros da Escola,
reforça a estratégia de internacionalização que é
comum a toda a Universidade de Aveiro.

Curia

Workshop sobre criatividade e inovação
no Curia Tecnoparque
A Incubadora de Empresas do Curia Tecnoparque
realiza o primeiro de um
ciclo de workshops dedicados ao desenvolvimento
da criatividade e inovação.
“Ferramentas elementares
e de elevada eficácia” é a
primeira das sessões a decorrer já no dia 14 de março,
das 17h às 21h.

O Curia Tecnoparque,
em parceria com outros
espaços vocacionados
para o apoio a empreendedores e (micro) empresas, vai organizar um ciclo
de workshops intitulado
“Brainnovation – ferramentas de apoio à criatividade
e inovação”. Outras sessões decorreram já, com

sucesso, em cidades como
Aveiro, Coimbra, Viseu e
Lisboa.
Pedro Paiva, consultor em Inovação, Criatividade e Qualidade, será o
orientador destas sessões.
Os participantes serão sensibilizados para a importância da inovação no mundo
empresarial mas também

na vida privada, uma vez
que esta está associada à resolução de problemas e desafios. A componente prática é fundamental, pelo que
nesta primeira sessão serão
utilizadas um conjunto de
ferramentas essenciais tais
como “elevator pitch”, feedback eficaz, mapas mentais
ou matriz de prioridades.

