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Projeto da Escola-Hotel de Guimarães 
está pronto e obra avança para concurso 

 rui de lemos

O
projeto da futura 

Escola-Hotel que a 

Câmara de Guima-

rães vai edificar na 

Quinta do Costeado para 

instalar a Escola Superior 

de Hotelaria e Turismo do 

IPCA, está pronto e a obra 

vai ser lançada a concur-

so público. O anúncio foi 

feito, ao "DM", pelo presi-

dente da Câmara, Domin-

gos Bragança, que espe-

ra obter financiamentos 

do programa de retoma 

e recuperação da econo-

mia, bem como de fun-

dos europeus. 

«O projeto da Escola-

-Hotel está pronto e vai 

ser lançado a concurso.  

É uma obra com valores 

elevados e também es-

peramos que possamos 

ter apoios no âmbito do 

programa de recuperação 

e retoma da economia e 

fundos comunitários que 

sejam relevantes», concre-

tizou Domingos Bragan-

ça, à margem do périplo 

de visitas a várias obras e 

projetos por parte da mi-

nistra da Coesão Territo-

rial, Ana Abrunhosa. O 

edil vimaranense assegu-

rou que «a decisão está to-

mada, a Escola-Hotel será 

uma realidade e a todo o 

momento espero lançar 

a obra a concurso». 

A futura Escola-Hotel 

do IPCA vai ser instala-

da na Quinta do Costea-

do, na zona da Cruz de 

Pedra, com um modelo 

completamente inova-

dor em Portugal para for-

mação de profissionais de 

hotelaria e turismo. Os 

alunos terão toda a forma-

ção superior em contexto 

real e prático nas áreas da 

gestão turística, hotelaria, 

gastronomia e tecnologia 

alimentar. 

Aquela escola pretende 

ser também um laborató-

rio de investigação apli-

cada, onde estudantes e 

docentes possam procu-

rar respostas para desafios 

concretos colocados pelas 

empresas do setor hote-

leiro, do setor alimentar, 

da restauração, agentes de 

promoção turística, entre 

outros, criando-se uma re-

lação com a comunidade 

que será determinante pa-

ra o seu sucesso. «Vamos 

criar uma Escola-Hotel 

de referência, que inclui-

rá respostas inovadoras e 

que resulta de um esfor-

ço conjunto entre Câma-

ra, IPCA e Governo», refe-

riu Domingos Bragança, 

aquando da apresentação 

pública da ideia.

O projeto contempla, 

entre outras vertentes, 

uma “Boutique Hotel”, 

unidade hoteleira com 

cerca de 10 quartos, um 

restaurante de serviço à la 

carte, em que a gestão do 

serviço de sala e do ser-

viço de cozinha será efe-

tuada pelos estudantes dos 

diferentes cursos, sob a 

supervisão dos docentes.

câmara quer apoios para investimento

Quinta do Costeado vai receber projeto inovador de ensino de hotelaria e turismo
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REGIÃO P.08

Braga pretende revitalizar 
a indústria dos cordofones

Câmara homenageou 
famalicenses e mostrou nova 
imagem no dia da cidade

Projeto da Escola-Hotel 
de Guimarães pronto 
para avançar para concurso

REGIÃO P.11 

Sp. Braga em P. Ferreira
com olhos postos no 3.º lugar

Benfica empata em Famalicão
e adia festa do FC Porto
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Avenida de Sequeira - Braga 
T. 253 691 939 

EQUIPAMENTOS DE FRIO 
— AR CONDICIONADO — 

BRAGA P.03 

DESPORTO P.20 DESPORTO P.21

famalicão FC, 1
SL Benfica, 1


