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FREQUÊNCIAGRATUITA

Delicias-te a olhar para aqueles pratos ou sobremesas gourmet? Gostavas de saber confecioná-los?
Conhece aqui o Curso Técnico de Restauração da Escola Profissional Gustave Eiffel (EPGE).

Queres ser um super chef?

www.gustaveeiffel.pt

Restaurante/Bar ou Cozinha/Pastelaria são
as duas vertentes do Curso Profissional de
Técnico de Restauração que poderás
encontrar nos polos do Entroncamento e, a
partir do próximo ano letivo, no polo de
Lisboa (Lumiar).
O Técnico de Restaurante/Bar deve saber
planificar, dirigir e efetuar o serviço de
alimentos e bebidas à mesa e ao balcão, em
estabelecimentos de restauração e bebidas,

integrados em unidades hoteleiras ou não.
No final do curso poderás seguir uma das
seguintes profissões: diretor(a) de
restauração, chefe de mesa, empregado(a)
de mesa, empregado(a) de bar, ecónomo
(mordomo) e ainda colaborar na elaboração
de cartas de restaurante, bar e vinhos.
No percurso de Técnico de Cozinha/
Pastelaria, as principais saídas profissionais
são: chefe de cozinha, cozinheiro, pasteleiro
e técnico(a) de catering. Planificar e dirigir

Curso Técnico de Restauração

os trabalhos de cozinha, colaborar na
estruturação de ementas, preparar e
confecionar refeições num enquadramento
de especialidade, nomeadamente
gastronomia regional portuguesa e
internacional, são as principais funções
destes jovens profissionais.
Mariana Canuto, aluna da turma 375,
escolheu este curso devido ao seu “enorme”
fascínio pela cozinha: “Ajudava a minha avó e
adorava andar na cozinha de volta dos
cheiros e sabores. Estou a gostar desta
experiência”. Quando acabar o curso, a
Mariana gostaria de entrar no ensino superior
e tornar-se numa cozinheira conceituada.
Para além das disciplinas técnicas, este
curso tem outras de caráter sociocultural e
científico, transversais a outros cursos de
ensino profissional. No final, para além de
ficares com um certificado escolar
equivalente ao 12ºano, terás também um
certificado de qualificação profissional nível
4 (Quadro Nacional de Qualificações).
E se pensas que a cozinha é para as
meninas, estás muito enganado. “Já há
muito tempo que comecei a ter o gosto de
cozinhar, fazer e inventar pratos, decorá-
los e ouvir bons comentários sobre a
comida que confeciono. Ver a satisfação
das pessoas ao comer algo que nós
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ABERTURA DO CURSO NO LUMIAR
No próximo ano letivo 2013-2014
o curso Técnico de Restauração
começará a ser lecionado no polo
de Lisboa - Lumiar da EPGE*.

Compota de morango feita pelos alunos Um aluno prepara um molho à bolonhesa Compota de morango e cheesecake

Fotos de atividades desenvolvidas em contexto real de trabalho, no Restaurante O Barrigas (Golegã) e na discoteca Seven Club (Torres Novas). Atividades desenvolvidas no âmbito do projeto EPGE ON JOB TRAINING@.

preparamos é ótimo”, diz Francisco Caetano,
da mesma turma da Mariana. No futuro,
gostava de ter o seu próprio restaurante e
aprender tudo o que precisar para poder ser
um bom cozinheiro.

Também Luís Lopes, aluno da turma 375,
está a gostar do curso: “a área de cozinha
sempre me despertou a atenção, pois é
muito variada e criativa e gostava de
aprender a fazer todos aqueles pratos
saborosos e magníficos”. Luís gostava de,
um dia, poder trabalhar num cruzeiro.

EPGE On Job Training@
Esta iniciativa, criada no polo do
Entroncamento, proporciona aos alunos um
contacto com a realidade profissional,
nomeadamente no que diz respeito aos
locais  e equipas de trabalho, ferramentas,
equipamentos, softwares e diferentes
metodologias e exigências do quotidiano
profissional. Este projeto é aplicado desde o
primeiro ano de formação, de modo a
integrar os alunos, desde cedo, no perfil de
cada área profissional e desenvolve-se em
contexto de aula no exterior.

“Escolhi este curso porque fico com o
12º ano, gosto muito da área e acho que
é um curso com muita saída. O curso
está a ser muito bom e está a superar as
minhas expectativas.”
Ana Filipa Vicente, turma 375

“Eu vim para o curso de Restauração –
Cozinha/Pastelaria pois é uma área que
eu adoro e que me chama à atenção
desde pequeno. Mais tarde gostaria de
tornar-me num chefe de cozinha
conceituado e trabalhar com os melhores
chefes de cozinha do país ou até do
mundo.”
Miguel Santana, turma 375

Ao nível da restauração, a EPGE tem também
Cursos CEF (Educação e Formação de Jovens)
que, após a sua conclusão, conferem o 9º ano de
escolaridade e uma qualificação profissional de
nível 2. A este nível, há dois cursos: Cozinha e
Serviço de Mesa ou Bar. Depois de concluídos, os
alunos têm já bases sólidas, ao nível técnico,
que lhes permitem continuar os estudos num
Curso Profissional na área da Restauração.
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