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Editorial:
Está nas tuas mãos o
número 1 do boletim de
turismo da ESAOF. É nosso
desejo dar-vos a conhecer a
dinâmica deste curso da
nossa escola e que tem já
uma década. Imbuídos de
um espírito aventureiro,
preparámos este boletim
para vos dar a conhecer a
dinâmica
do
curso
profissional de turismo, os
formandos, os locais de
estágio,
e
sobretudo,
partilhar convosco as nossas
experiências de trabalho e
visitas de estudo. É também
uma
oportunidade
de
participar na promoção e
valorização da atividade
turística
em
constante
desenvolvimento no país e
na região norte.

Saudações Turísticas!!!

Comemoração do dia Mundial de Turismo

27 de setembro

Os alunos dos cursos profissionais de turismo
comemoraram o dia mundial do turismo em Águeda.
Os alunos do curso profissional
de turismo realizaram da parte
da manhã um percurso
pedestre, denominado “Trilho
da Pateira”, num total de 3km.
Da parte da tarde, visitaram a
fundação Dionísio Pinheiro e
Alice Pinheiro, seguindo-se
uma visita ao centro da cidade
de Águeda, a cidade dos
guarda-chuvas coloridos, onde
puderam observar os postes,
as fachadas dos prédios e as
escadarias cobertas por belas
obras de arte urbana. Foi uma
jornada inesquecível para toda
a comunidade ESAOF.

Aconteceu…
Campeonato das Profissões:
Correspondendo ao desafio proposto pelo Instituto de Emprego
em colaboração com o POCH, o Curso Profissional de Técnico de
Turismo realizou no dia 30 de Setembro, a prova interna de
apuramento para a fase regional do Campeonato das
Profissões.
Este campeonato nacional tem extensão num âmbito alargado
ao nível mundial, denominado de WORLD SKILLS, e terá o seu
expoente máximo na cidade de Pequim.
Após a fase interna, seguem-se as fases regional, nacional e
europeia.
Da fase interna, realizada na ESAOF, apurou-se a aluna do 12º
ano, da Turma E, Bruna Ferreira, que irá representar a Escola na
fase seguinte.

Desfolhada…recuperar memórias
A turma do 11ºH, do curso profissional de turismo,
participou no dia 3 de Outubro numa desfolhada,
realizada no centro Social e Paroquial de Mafamude. Este
evento foi uma oportunidade para jovens participarem
numa recuperação de memórias e tradições do passado,
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Conheces o FACE? (Fórum arte e cultura de
Espinho)

As caves do vinho do Porto Graham’s foram
construídas em 1890, em Vila Nova de Gaia. Aqui o
clima marítimo é o ideal para o envelhecimento dos
vinhos do Porto Graham’s. Atualmente esta cave tem
cerca de 3.500 cascos de vinho do Porto, bem como
uma extraordinária garrafeira de vinho do Porto
Vintage.
Aberta ao público desde há 20 anos, tornou-se um
destino muito procurado pelos amantes do vinho do
Porto, onde os visitantes podem descobrir e provar
vinhos do Porto Graham’s.

Propomos-te neste número uma visita a um local aqui
bem perto de ti e que certamente irás gostar de visitar.
Em resultado do projeto de reabilitação da antiga Fábrica
Brandão Gomes surgiu o Fórum de Arte e Cultura de
Espinho, um espaço dedicado à investigação, ao
desenvolvimento cultural e à prestação de serviços à
comunidade.
O FACE assume-se como um local multifacetado onde o
conhecimento, a formação, a educação e o lazer,
constituem a base das três componentes fundamentais do
projeto: a componente cultural, a componente
comercial/lazer e a componente de formação.
Ficha Técnica: redação Prof. Pedro Campos e Prof. Carrito.
Grafismo: Rafael Santos 12º F e Nelson Dias 12º F
Apoio: Direção ESAOF
Colaboraram neste número: Prof. Graça Helena, Prof. Cármen Martins e alunos do curso profissional de Turismo
(turmas 10ºM, 11ºH e 12ºE)

