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A Universidade do Algar-
ve associou-se ao evento
InnovAzul � I Encontro Inter-
nacional do Conhecimento e
Crescimento Azul, que se irá
realizar no final do mês de
novembro, em Cádis, Espa-
nha.
A academia algarvia faz

parte da comissão científica
e da comissão organizadora
do evento, que tem como prin-
cipal foco a inovação dos

setores económicos ligados
ao mar, em especial da Anda-
luzia e do Algarve.
Esta iniciativa, que abor-

dará temas como pescas e
aqua-cultura, indústria trans-
formadora, turismo ligado ao
mar, bioprodutos marinhos,
entre outros, terá disponíveis
vários stands, espaços de reu-
niões, áreas de exposição e
um programa que contará
com cerca de uma centena de

A Câmara de Tavira volta a
apoiar as famílias do conce-
lho no arranque de mais um
ano letivo. O apoio consiste na
oferta de livros de fichas/ati-
vidades, como complemen-
to aos manuais escolares do
1º ciclo que serão assegura-
dos pelo Ministério da Educa-
ção no ensino público. �A dis-
tribuição de material esco-
lar e livros será efetuada por
todos os alunos residentes, no
concelho, e que frequentam
os estabelecimentos de en-
sino do 1º ciclo, público e pri-
vado�, adianta a autarquia.
A continuidade deste

apoio resulta, para o início do
ano letivo 2018/19, num in-
vestimento superior a 70 mil
euros.
�Com a adoção desta me-

dida, a autarquia tavirense
visa auxiliar as famílias, bem
como proporcionar aos alu-
nos as condições necessá-
rias para o arranque de mais
um ano letivo�, conclui a câ-
mara, acrescentando que a
distribuição do material se-
rá divulgada brevemente.

Câmara de Tavira mantém
apoio aos alunos do 1º ciclo

SEGUNDA FASE DE CANDIDATURAS PARA CICLO DE ESTUDOS SUPERIOR

Cursos do ISEC destacam-se pelo baixo nível de desemprego
O Instituto Superior de Engenharia de

Coimbra (ISEC) vai promover, de 2 a 12 de se-
tembro, a segunda fase de candidaturas aos
Cursos Técnicos Superiores Profissionais
(CTESP).

O ISEC conta atualmente commais de 3.350
estudantes e, segundo o seu índice de empre-
gabilidade, 70% dos alunos conseguem encon-
trar um emprego antes de concluírem o curso e
98% ficam empregados até seis meses após a
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participantes, divididos por
palestras, mesas redondas e
outros formatos.
O InnovAzul é organizado

pela Fundação CEI.MAR, em
parceria com diversas enti-
dades espanholas e portu-
guesas, entre as quais o Mi-
nistério da Economia. O even-
to conta com o apoio do Rei
de Espanha, D. Filipe VI, que
preside à comissão de hon-
ra.

conclusão do curso.
Um CTESP é um ciclo de estudos superior,

não conferente de grau académico, com uma
duração de dois anos, com 120 ECTS (créditos
atribuídos no âmbito do Sistema Europeu de
Transferência e Acumulação de Créditos), cuja
conclusão, com aproveitamento, conduz à atri-
buição de um diploma de técnico superior pro-
fissional.
Este concurso destina-se a quem tiver o 12º

ano completo, ou habilitação legalmente equi-
valente, assim como titulares de curso de ensi-

no profissional secundário de nível 4, titulares
de um diploma de especialização tecnológica,
titulares de umdiploma de técnico superior pro-
fissional, titulares de um grau de ensino supe-
rior e candidatos aprovados nas provas M23.
Os cursos a que se podem candidatar em

2018 são: Análises Químicas e Biológicas; Auto-
mação, Robótica e Manutenção Industrial; Ins-
trumentaçãoBiomédica;Manutenção Eletrome-
cânica; Proteção Civil; Reabilitação Sustentável
de Edifícios; Redes e Sistemas Informáticos;
Tecnologia e Gestão Automóvel.

Nos dias 31 de agosto e 1
de setembro tem lugar, no po-
lidesportivo da Figueira, o 19º
Festival da Juventude da Me-
xilhoeira Grande, no concelho
de Portimão, este ano com
uma seleçãomusical de tribu-
tos e bandas de originais.
A iniciativa arranca no dia

31 de agosto, a partir das
21h30, comaatuação da ban-
da de originais Zebra Sépia,
uma banda de rock indie, com
ritmos de groove e riffs de gui-
tarra, seguida da atuação da-
quela que é considerada a
melhor banda portuguesa de
tributo aos Queen, e com um
das melhores tributos da Eu-
ropa, One Vision.
A noite de 31 de agosto se-

rá ainda pautada pela atua-
ção da banda de tributo aos
Foo Fighters, os Foo Riders.

A festa continua no dia 1
de setembro, a partir das
18h00, comaatuação da ban-
da de covers e originais Ge-
neration XXI. A partir das
19h00, e até às 22h00, é as-
segurado o jantar com frango
assado e, a partir das 21h30,
sobem ao palco os Wicked
Edge, banda local de originais
de heavy metal, hard rock e
trashmetal, os Rock emStock,
banda de tributo ao rock por-

tuguês, homenageando gran-
des bandas de música portu-
guesa dos anos 80/90 até dos
grandes êxitos dos dias de
hoje, e a banda Hybrid Theory
� Linkin Park Tribute, banda
algarvia de tributo à banda de
renome internacional Linkin
Park.
A entrada no recinto do 19ª

edição do Festival da Juven-
tude da Mexilhoeira Grande
tem um custo de dois euros.

NO POLIDESPORTIVO DA FIGUEIRA (PORTIMÃO)

Bandas de originais e de tributo
marcam Festival da Juventude

osAlgarve e Andaluzia focados
na inovação ligada ao mar


