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Os estudantes Leandro Sousa,
natural de Alqueidão do Arri-
mal, no concelho de Porto de
Mós,  que desde Outubro de
2020 frequenta o curso de es-
pecialização tecnológica de ní-
vel V de Gestão de Restaura-
ção e Bebidas na Escola de Ho-
telaria e Turismo do Estoril,
Joana Candeias, da Escola Su-
perior de Turismo e Tecnologia
do Mar, em Peniche, e Fer-
nando Costa, da Escola Tecno-
lógica e Profissional de Sicó,
vão disputar a final nacional
na 9ª edição do Jovem Talento
da Gastronomia, agendada
para o próximo mês de Abril
na Escola Profissional de Es-
posende.

Leandro Sousa vai disputar
a final na categoria Barman In-
ter Magazine, com a compo-
sição dos cocktail da sua au-
toria, um cocktail contempo-
râneo, ao qual deu o nome de
‘Raízes’, inspira-se no encontro
das memórias e raízes da fa-
mília e de muitos produtos tra-
dicionais não só da minha re-
gião e do País. A outra bebida é
uma reinterpretação de um
cocktail designado de ‘Memo-
ries’ é inspirado nas vivências

que o jovem teve com o avô,
já falecido.

“Estou muito satisfeito por ir
à final, onde participam os me-
lhores das várias escolas pro-
fissionais do País, tenho feito
um percurso na área da res-
tauração e o meu objectivo é
continuar a crescer e aprender
cada vez mais”, afirma o jovem
de 18 anos, que entre 2017 a
2020 frequentou o curso pro-
fissional de nível IV, de Técnico

de Restaurante/Bar na Escola
Profissional de Hotelaria de
Fátima, que lhe possibilitou a
realizei três estágios curricula-
res.

A estudante Joana Candeias,
a frequentar a Escola Superior
de Turismo e Tecnologia do
Mar, vai participar na final na
categoria ‘Inspiração Veggie
para a Cozinheiros by Bon-
duelle. Já o estudante Fer-
nando Costa, da Escola Tecno-

lógica e Profissional de Sicó vai
concorrer na final, como su-
plente, na categoria Artes da
Mesa ICEL  

O apuramento dos concor-
rentes para a final nas seis ca-
tegorias  - Cozinha Makro, Tra-
dição com Arroz Bom Sucesso,
Inspiração Veggie para Cozi-
nheiros by Bonduelle, Pastela-
ria NX Hotelaria, Barman Inter
Magazine e Artes da Mesa
ICEL - foi feito com base na
avaliação das fichas técnicas
enviadas no acto da inscrição
por parte de uma equipa de
júri especializada. 

Em Abril, irá também acon-
tecer o Jovem Talento da Gas-
tronomia (JTG), um movi-
mento criado em 2009, direc-
cionado a jovens profissionais
e estudantes de hotelaria e res-
tauração (cozinha, pastelaria,
bar, serviço de sala e gestão).
O Fórum JTG é dedicado aos
estudantes de gastronomia e
consiste num momento de
formação, com partilha de ca-
sos práticos e novas tendên-
cias por parte de vários pro-
fissionais na área. Os eventos
serão ambos transmitidos ‘on-
line’.|

Leandro Sousa é natural do concelho de Porto de Mós e a es-
tudar na Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril

Três estudantes da região
na final do Jovem Talento
da Gastronomia
Concurso Três estudantes da região vão participar na final da nona edição do Jovem
Talento da Gastronomia, agendada para Abril, em Esposende
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Duzentos seniores com mais de 80 anos e maiores de 50 anos com patologias graves foram vacinados contra a
covid-19 no Estádio de Leiria. Hoje, começam a ser vacinados 240 bombeiros do ACeS Pinhal Litoral Páginas 2-3

i200 seniores com mais  
de 80 anos já foram  

vacinados

LUÍS FILIP COITO

Helder Roque
apontado à Câmara
de Leiria pelo PSD
Política | P5

O festival “Música em Leiria” tem tudo pronto para dar início, este mês, à 39.ª edição adaptada à pandemia,
mas a organização do evento foi obrigada a adiar o primeiro espectáculo devido ao estado de emergência.  Página 5

FESTIVAL DE MÚSICA DE LEIRIA
ADAPTADO À PANDEMIA

CDS ataca Governo
por não querer
construir a ETES
Ambiente | P5

Câmara oferece
504 equipamentos
informáticos
Marinha Grande | P9

Crianças obrigadas
a ir à escola por
falta de Internet 
Porto de Mós | P8

Três estudantes
na final do Jovem
Talento da
Gastronomia
Distrito | P8

Marinhense
deixa fugir vitória
nos descontos
Desporto | P13


