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O Hotel Jardim está situado numa 
das zonas mais nobres da cidade de 
Aveiro, junto ao Hotel Afonso V, numa das 
áreas nobres da cidade, próximo do Centro 
Cultural e de Congressos, Museu de Santa 
Joana, Sé Catedral, Centro Comercial 
Fórum, Universidade, Parque da Cidade e 
dos canais da ria de Aveiro.

Hotel Jardim
lançado em 22-05-2011

Localizado numa das zonas mais 
nobres da cidade de Aveiro, o Hotel 
Afonso V encontra-se a escassos 
metros do centro da cidade, do 
Centro Cultural e de Congressos, 
da Universidade e do Centro 
Comercial Fórum.

Hotel Afonso V
lançado em 22-05-2011

novos 

lançamentos
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Hotel Jardim
lançado em 22-05-2011

HOTEL JARDIM

O Hotel Jardim está situado numa das zonas mais nobres da 
cidade de Aveiro, junto ao Hotel Afonso V, numa das áreas nobres 
da cidade, próximo do Centro Cultural e de Congressos, Museu de 
Santa Joana, Sé Catedral, Centro Comercial Fórum, Universidade, 
Parque da Cidade e dos canais da ria de Aveiro.

Venha conhecer uma das regiões mais belas do litoral português, 
para além da beleza dos barcos moliceiros, salinas, praias, 
desportos náuticos, arte, pesca e cultura, temos uma gastronomia 
rica em peixes, mariscos, o famoso Leitão da Bairrada, vinhos 
mundialmente reconhecidos e a tradicional Doçaria, onde os Ovos 
Moles são uma marca da região.

www.hoteljardim.com.pt

novos 

lançamentos
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TESTEMUNHOS

“Moderniza o teu contato na internet. 
Fala com a Openquest”

 
Rucotécnica

“Muita gente promete , muita pouca 
gente cumpre. A Openquest é um parceiro 

em que se pode confiar.” 

Pedro Neves
PJN

“Dedicação”

Arquiteto Vitória

HOTEL AFONSO V
Localizado numa das zonas mais nobres da cidade de Aveiro, 
o Hotel Afonso V encontra-se a escassos metros do centro da 

cidade, do Centro Cultural e de Congressos, da Universidade e do 
Centro Comercial Fórum.

A sua gastronomia e doçaria típica, aliada aos vinhos de renome 
internacional, são mais um convite para conhecer a região mais 

bela do Litoral Português - “A Veneza Portuguesa”.

www.hoteisafonsov.com.pt

Hotel Afonso V
lançado em 22-05-2011
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Openquest na ESTGA

A Openquest foi convidada, pela segunda vez 
consecutiva, a estar presente na Escola Superior de 
Tecnologia e Gestão de Águeda, no dia 27 de Abril, 
para dar uma palestra sobre Drupal. Sem dúvida, o 
interesse tanto por parte dos alunos, como do corpo
Docente tornou esta experiência muito positiva.

Um dos principais objetivos da palestra foi o de mostrar 
o grande poder desta framework, capaz de servir de 
base para os mais variados e ambiciosos projetos, a uma 
audiência técnica prestes a entrar no mercado de 
trabalho. Uma apresentação cuidada e bem delineada,
conjugada com uma série de questões pertinentes 
por parte dos participantes, permitiu demonstrar que o 
Drupal seria a plataforma indicada para os projetos que 
os alunos foram desafiados a completar no âmbito do seu 
curso.

Discutiu-se ainda a grande versatilidade e flexibilidade 
do Drupal no que concerne à criação de temas: desde 
websites com um aspeto simples e profissional, a websites
dinâmicos e inovadores, esta plataforma permite uma 
liberdade quase que total aos técnicos que a usam como 
ferramenta de eleição – sem nunca esquecer as melhorias
ao nível de acessibilidade da última versão, que se 
traduzem numa maior facilidade para manter e atualizar o 
website por parte dos clientes e utilizadores finais.

Em resumo, este foi mais um bom evento em que a 
Openquest teve a oportunidade de participar e poder 
divulgar as vantagens do uso de Drupal. A inovar desde 
2004, esta é a nossa ferramenta de eleição para alcançar 
os mais variados objetivos de todos os nossos clientes e é 
com muito orgulho que transmitimos o nosso conhecimento 
e experiência a uma nova geração de especialistas Web.

Notícias

Apresentação de 
projetos PAP na EPA

A Openquest foi convidada pela Escola 
Profissional de Aveiro para fazer parte do Júri 

de Apresentação dos Projetos da Prova de 
Aptidão Profissional dos alunos do 3º ano do 

Curso Técnico de Gestão e Programação dos 
Sistemas Informáticos, que decorreu 

no dia 25 de Maio. Foi com muito agrado que 
Alexandre Carvalheira, Scrum Master da equipa 

Openquest, aceitou este convite. 

Agradecemos a confiança depositada em nós, 
e acreditamos que este acontecimento serviu 

para fortalecer ainda mais a relação entre a 
Openquest e a EPA.

Openquest promove 
campanha

A Openquest está a promover uma 
campanha, em conjunto com os 

Escuteiros do Agrupamento 779 Cacia, 
a decorrer durante o mês de Junho. 

O objetivo é chegar aos 1.000 fãs na nossa 
página do Facebook. Alcançada esta meta, 

iremos presentear o Agrupamento com 
uma nova presença Web, 

desenvolvida à sua medida. 

Contribui para esta causa 
na nossa página do Facebook 

http://www.facebook.com/openquest
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Notícias
Encontro Drupal em Aveiro
No próximo dia 9 de Julho, pelas 14h, irá 
realizar-se na UA um encontro Drupal. Se tens 
interesse em conhecer a nossa plataforma de 
desenvolvimento web ou aprofundar mais os 
teus conhecimentos, estás convidado. Para 
mais informações, consulta a seguinte página 
http://groups.drupal.org/node/153804

Parceria com a Escola 
Profissional de Aveiro

A Escola Profissional de Aveiro tem como principal objetivo
promover parcerias com as instituições da região de 
Aveiro que visam uma permuta de conhecimento e uma 
oportunidade de experiencias reais para os alunos que 
proporcionam o desenvolvimento de competências
técnicas, pessoais e profissionais fundamentais para
a melhor inserção dos alunos, em formação inicial,
no mercado de trabalho.

No presente ano letivo, a parceria que a EPA tem mantido
com a Openquest tem sido demonstrativa de uma 
constante permuta de conhecimento com a formação
dos nossos alunos em áreas não abordadas em contexto
escolar e fundamentais para o mercado de trabalho.

A Openquest além de proporcionar aos alunos um local
de formação prática por excelência, tem sido, também, 
promotora de desenvolvimento de competências pessoais
em que destacamos o trabalho de equipa, a resolução 
de problemas, competências linguísticas, entre outras. 

Estas competências, apesar do carácter que facilmente
se designam como gerais, dentro de uma área profissional
específica, atingem sempre um carácter diferenciado
no sentido que tentam ajustar o perfil de cada aluno 
aos diferentes projetos específicos que são criados, 
criando com isto o desenvolvimento de competências
específicas e profissionais e proporcionando entre
os seus intervenientes uma crescente motivação.

Campanhas nas redes sociais
De acordo com o estudo realizado pela 
ForeSee Results, as redes sociais influenciam 
em média 1% do total de visitas nos sites das 
empresas. No entanto, o mesmo estudo adverte 
que 18% do total são influenciadas por elas.

Com esta Parceria a Openquest tem tido um papel 
responsável na sua atuação social contribuindo para 
o desenvolvimento de competências nos jovens
em formação inicial, papel hoje fundamental em 
todos os agentes económicos com vista a um melhor
desenvolvimento económico do País.


