
POLITÉCNICO

ALUNO DO POLITÉCNICO DE LEIRIA VENCE CONCURSO DE GASTRONOMIA
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Tiago Bispo, estudante do 3.º ano da licenciatura em Gestão da Restauração e Catering, da

Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar (ESTM) do Politécnico de Leiria (IPLeiria), foi

o grande vencedor do concurso Jovem Talento da Gastronomia, disse ao Ensino Magazine

aquela academia.

De acordo com o IPLeiria, aquele é "o mais importante concurso a nível nacional, na categoria

“Artes da Mesa ICEL”.

O anúncio dos vencedores decorreu no dia 9 de fevereiro, tendo o estudante da ESTM

conquistado um contrato de trabalho no grupo Plateform, um canivete para chef ICEL e

acessórios.

O concurso Jovem Talento da Gastronomia destina-se a jovens estudantes de Restauração e

Hotelaria, com idades até aos 25 anos, que se encontrem a estudar numa escola da área em

território nacional.

Citado na nota enviada à nossa redação, Tiago Bispo, recorda que "todos os conhecimentos

colocados em prática na prova deveram-se muito a estes dois últimos anos na licenciatura

em Gestão da Restauração e Catering, dado existirem no programa unidades curriculares,

práticas e teóricas, que me �zeram crescer enquanto pro�ssional e conseguir alcançar este

tão desejado prémio no mundo da restauração".

Promovido pela Inter Magazine, o Jovem Talento da Gastronomia surgiu em 2009 como um

movimento, direcionado a jovens pro�ssionais e estudantes de hotelaria e restauração

(cozinha, pastelaria, bar, serviço de sala e gestão).
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