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BARCELOS
| Redacção/Lusa | 

A Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Instituto

Politécnico do Cávado e Ave (IPCA) vai começar a fun-

cionar no ano lectivo 2017/2018, em instalações provisó-

rias em Barcelos e Guimarães, informou ontem aquela

academia.

Em comunicado, o IPCA refere que, no seu primeiro

ano de funcionamento, aquela escola terá como oferta o

mestrado em Gestão do Turismo, a licenciatura em Ges-

tão de Actividades Turísticas e os cursos técnicos supe-

riores profissionais (CTeSP) de Organização em Gestão

de Eventos e de Turismo, Natureza e Aventura.

Estes cursos funcionarão, provisoriamente, no campus

do IPCA, em Barcelos (licenciatura e mestrado), e no pó-

lo de Guimarães do IPCA, situado no Avepark (CTeSP).

Posteriormente, e a título definitivo, a Escola Superior

de Hotelaria e Turismo ficará instalada na Quinta do Cos-

teado, Guimarães, onde irá funcionar como escola-hotel.

A identidade gráfica da escola será divulgada hoje, às

11 horas, numa sessão pública que decorrerá no salão no-

bre dos Paços do Concelho de Guimarães.

Na apresentação participam o presidente da Câmara de

Guimarães, Domingos Bragança, e o presidente do IP-

CA, Agostinho Silva. A sessão conta ainda com o desig-

ner Nuno Duarte Martins, autor da identidade gráfica da

nova escola e docente na Escola Superior de Design do

IPCA.

Como já adiantou um responsável do IPCA, a Escola

Superior de Hotelaria e Turismo será uma escola assente

no modelo ‘aprender fazendo’.

A escola integrará um ‘hotel de charme’, com 10 a 20

quartos, um restaurante de serviço ‘à la carte’, um bar pe-

dagógico, uma cozinha e laboratórios.

O IPCA já dispõe de três escolas superiores (Gestão,

Tecnologia e Design), todas em Barcelos.

IPCA: Escola 
de Hotelaria 
e Turismo abre
em Setembro
SETEMBRO é o mês em que começa a
funcionar a Escola de Hotelaria e Turismo
do IPCA, em Barcelos e Guimarães.

DR

IPCA vai contar com mais uma escola


