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Tiago Bispo, natural do conce-
lho de Porto de Mós e estu-
dante na Escola Superior de Tu-
rismo e Tecnologia do Mar, do
Politécnico de Leiria, conquis-
tou o primeiro lugar no con-
curso 'Jovem Talento de Gas-
tronomia' de 2021, na categoria
'Arte de Mesas ICEL'. 

A cerimónia de entrega de
prémios foi transmitida em di-
recto pelo Facebook e no mo-
mento da revelação, o nervo-
sismo tomou conta do jovem
de 23 anos. 

“Quando aconteceu a en-
trega de prémios e quando ouvi
o meu nome, fiquei sem reac-
ção, mas ao mesmo tempo
muito feliz por todo o meu es-
forço e dedicação ser reconhe-
cido, parecia tudo um sonho”,
confessou, em declarações ao
Diário de Leiria.

Uma coisa é certa: Tiago
Bispo não baixou os braços pe-
rante a possibilidade de se tor-
nar no vencedor daquela cate-
goria. 

“Chegar à final já foi um sen-
timento de vitória. Contudo, e
sabendo que os restantes par-
ticipantes também teriam
enorme potencial, dei o meu
melhor e pus os meus conhe-
cimentos à prova, tentando
sempre marcar a diferença por

simples detalhes”, confessou. 
Com esta conquista, Tiago

Bispo recebe um contrato de
trabalho no grupo 'plateform',
um grupo de restauração com
ADN 100% português e recebe
ainda outros utensílios de co-
zinha.

Para além da categoria em
que o jovem Tiago Bispo se sa-
grou vencedor, existiram mui-
tas outras a concurso, tais
como 'Barman INTER Maga-
zine'; 'Cozinha Makro'; 'Inspira-

ção Veggie para Cozinheiros by
Bonduelle'; 'Inovação com Ba-
calhau da Noruega'; 'Pastelaria
NX Hotelaria', 'Tradição com
Arroz Bom Sucesso' e 'Jovens
Cozinheiros Profissionais'. Foi
a Escola Profissional de Espo-
sende e o 'Axis Ofir Beach Re-
sort Hotel', que acolheram o
Fórum 'Jovem Talento de Gas-
tronomia' (JTG) e a final nacio-
nal deste concurso, que contou
com a presença de vários con-
vidados das áreas da restaura-

ção. 
No futuro, Tiago Bispo pre-

tende ingressar no mundo da
restauração.

“Os meus planos para o fu-
turo certamente que irão ser no
mundo da restauração mais
concretamente no serviço de
mesa, contudo relativamente a
futuros locais de trabalho ainda
é tudo uma incógnita, uma vez
que neste momento estou fo-
cado em acabar este último ano
de licenciatura”, esclareceu. �

Tiago Bispo recebeu o prémio com muita felicidade e garantiu que nunca baixou os braços

Estudante do IPL conquista
primeiro lugar em 
concurso de gastronomia
Distinção Tiago Bispo, de 23 anos, estudante do Politécnico de Leiria, conquistou
o primeiro lugar no concurso ‘Jovem Talento de Gastronomia’
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