Receção dos Trabalhadores do
Pólo de Chaves

Alunos, funcionários e docentes do pólo de Chaves, que
passaram a exercer funções no campus da UTAD, foram
surpreendidos, no dia 12 de fevereiro, com uma receção de
boas-vindas, que visou acolher e integrar os mesmos de uma
forma mais próxima. A iniciativa partiu do curso de Turismo, o
qual, face ao plano estratégico da Reitoria, passou também a
funcionar, desde o início do presente ano letivo, em Vila
Real.
O encontro, que decorreu no bar do novo bloco laboratorial,
reuniu todos aqueles que tiveram uma ligação com o pólo de
Chaves: por um lado, docentes que vivem naquela cidade,
docentes e alunos que ali tiveram as suas aulas, e por outro
lado os trabalhadores recém-chegados.
A iniciativa pretendeu “fazer algo especial para este grupo
coeso que sempre garantiu um bom ambiente no pólo de Chaves e
se tornou sinónimo de serviços de qualidade e proximidade,
esperando-se também contribuir para a boa integração em Vila
Real e facilitar reencontros”, afirmou a vice-diretora do
curso de Turismo, Veronique Joukes.
Registe-se o envolvimento dos estudantes, que decoraram o
espaço, os discursos e conversas das quais ressaltaram
louvores para as diversas equipas de trabalho que tão bem
acolheram aqueles que foram alvo desta transição de local de
trabalho. Em especial para os 14 trabalhadores cuja integração
no campus da UTAD marca uma nova etapa das suas vidas pessoais

e profissionais. A seguir apresentamos os nomes e locais de
funções destes trabalhadores:
NOME

LOCAL DE FUNÇÕES

Anabela Antunes
Machado

Serviços de Documentação e Bibliotecas
(SDB)

Célia Maria Sousa
Freitas Couto

SASUTAD (Snack bar conselho pedagógico)

Delfim Brochado de
Oliveira

Hospital Veterinário

Emidio Tenreiro dos
Santos

Serviços de Recursos Humanos (SRH)

Isabel Maria de
Carvalho Pires

Serviços de Documentação e Bibliotecas
(SDB)

Ligea Maria Moreira
Alves

SASUTAD (Reprografia)

Maria Amália Santos
Xavier Oliveira

SASUTAD (Snack bar bloco laboratorial)

Maria Clara Botelho

Serviços Financeiros e Patrimoniais

Fernandes

(SFP)

Maria da Graça
M. Grazuna
Bernardes

Serviços de Documentação e Bibliotecas
(SDB)

Maria de Lurdes
Duro Salgueiro

Gabinete de Comunicação e Imagem (GCI)

Maria Ermelinda
Guerra Fernandes 

SASUTAD (Snack bar residência Além Rio)

Maria Lídia
Bernardo

SASUTAD (Snack bar ciências agrárias)

Maria Teresa
Castanheira
Portelinha 

Gabinete de Comunicação e Imagem (GCI)

Mario Jorge Moreira
Alves

Serviços Académicos



