
INÍCIO TURISMO DO CENTRO APRESENTA VENCEDORES DA PRIMEIRA EDIÇÃO DO EATSA FILM FEST.

   

Turismo do Centro apresenta vencedores da primeira
edição do EATSA Film Fest.

 2021-11-11 14:55

A Turismo do Centro de Portugal mantém a aposta em festivais de cinema e depois de
Aveiro que este ano recebeu o Art & Tour, agora destaca a entrega de prémios aos
filmes vencedores da 1.ª edição do EATSA Art & Tourism Film Festival.

O evento decorreu no auditório da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, em
Peniche.

Esta competição iniciou-se no dia 27 de setembro, Dia Mundial do Turismo, e é mais
uma aposta na alavancagem do turismo.

Para Francisco Dias, Diretor do Festival e Vice-Presidente da Centro de Portugal Film
Commission, "hoje, quando o 1º EATSA Film Fest está definitivamente consumado,
posso afirmar que este projeto nasceu como forma de consubstanciar uma visão de
mudança que fui urdindo durante os meses mais duros da quarentena universal de
Covid-19”.

“Tinha a perfeita noção de que, através do audiovisual, é possível dar um contributo
afetivo para a construção de um "veículo de comunicação" facilitador do livre trânsito
dos valores que integram a ética da sustentabilidade, da justiça social, liberdade e da
sã convivência entre povos, nações, etnias e grupos humanos, pugnando por um mundo
mais justo".

Atletismo: Grecas domina
distritais de Inverno.

Os Ílhavos "em alta" nas provas
de salto com vara.

Natação: Atleta do Galitos garante mínimos para o
Campeonato da Europa de Juniores.
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Endereço Postal: 
 Apartado 42

 Rua Gil Eanes, 31
 3834-908 Gafanha da Nazaré

Estúdios:
 Rua Prior Guerra

 Edifício do Centro Cultural da Gafanha da
Nazaré 

 3830-556 Gafanha da Nazaré

Tel: 234 390 100
 Fax: 234 390 103

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

GNR: Apreensão de mais de 170 quilos de pescado fresco na Gafanha
da Nazaré.

Funcionária da Medicina Legal acusada de se apropriar de dinheiro do
pagamento de exames médico-legais

Legislativas: CDU quer mais meios ao serviço dos cuidados de saúde
primários.

Secretário de Estado da Educação visita agrupamento de escolas de
Ílhavo.

Aveiro: Executivo decide abertura de concurso para projeto da via de
ligação a Águeda.

ÚLTIMOS PODCASTS

"Ecos de Atacama" - Mauro Lamas e
Davys Moreno

SENZA - Ep. 20 S. Gonçalinho

Museu Marítimo de Ílhavo

To be green

Pela Nossa Saúde - T4. Ep 66
Doença hepática

Este é um evento coorganizado pelo Politécnico de Leiria, pela EATSA - The Euro-Asia
Tourism Studies Association e pela Centro de Portugal Film Commission (CPFC).

Tem como principal objetivo homenagear e celebrar iniciativas de criatividade, inovação
e mudança, que aumentem o conhecimento do mundo e a valorização da essência
humana e da beleza ambiental.

O EATSA Film Fest Grand Prix foi para “The Edge of Existence” de James Suter /
Charlie Luckock. Filme produzido por Sam Sutter / Banovich Studios e que chega da
África do Sul.

O melhor documentários chega da Austrália. “Chef Antonio's Recipes for Revolution” de
Trevor Graham foi o filme premiado.

 

 

Pedro Machado mantém
liderança da Turismo Centro de...

“Portugal voltou a olhar para o
mercado interno...

Diplomatas de países da América
Latina estão de visita...

Turismo Centro de Portugal
participa em fórum dedicado...

mailto:terranova@terranova.pt
https://www.terranova.pt/noticia/sociedade/gnr-apreensao-de-mais-de-170-quilos-de-pescado-fresco-na-gafanha-da-nazare
https://www.terranova.pt/noticia/pub/funcionaria-da-medicina-legal-acusada-de-se-apropriar-de-dinheiro-do-pagamento-de-exames
https://www.terranova.pt/noticia/politica/legislativas-cdu-quer-mais-meios-ao-servico-dos-cuidados-de-saude-primarios
https://www.terranova.pt/noticia/politica/secretario-de-estado-da-educacao-visita-agrupamento-de-escolas-de-ilhavo
https://www.terranova.pt/noticia/politica/aveiro-executivo-decide-abertura-de-concurso-para-projeto-da-de-ligacao-agueda
https://www.terranova.pt/content/conversas-da-manha?id=45681
https://www.terranova.pt/content/conversas-da-manha?id=45683
https://www.terranova.pt/content/rola-pelo-concelho?id=45655
https://www.terranova.pt/content/ambiente-um-minuto?id=45656
https://www.terranova.pt/content/conversas-da-manha?id=45668
https://www.terranova.pt/noticia/desporto/natacao-atleta-do-galitos-garante-minimos-para-o-campeonato-da-europa-de-juniores
https://www.terranova.pt/noticia/politica/pedro-machado-mantem-lideranca-da-turismo-centro-de-portugal
https://www.terranova.pt/noticia/economia/portugal-voltou-olhar-para-o-mercado-interno-pedro-machado-turismo-do-centro
https://www.terranova.pt/noticia/sociedade/diplomatas-de-paises-da-america-latina-estao-de-visita-regiao-de-aveiro
https://www.terranova.pt/noticia/economia/turismo-centro-de-portugal-participa-em-forum-dedicado-aos-caminhos-de-santiago
https://pictonio.com/?utm_source=terranova.pt&utm_medium=web&utm_campaign=terranova_web

