
Online Summer 

schools 2020
De 29 de junho a 10 de julho 2020
PROGRAMA PARA AS SUMMER SCHOOLS VIRTUAIS



As 5 Escolas 
participantes:

 Douro-Lamego

 Coimbra

 Lisboa

 Setúbal

 Algarve



Iniciativa aberta a 
indivíduos e 
instituições

Meses de verão: 
Junho e Julho

Aulas em 
Português e Inglês

Dois públicos-alvo, 
consoante idioma: 
português (Brasil e 
PALOPS) e inglês 
(resto do mundo) 

Cursos 
Gratuitos

Duração: 2 
semanas, com 2 
momentos (dois 
dias) para cada 
Escola: num total 

de 4 horasOs programas 
podem ser 

alterados e/ou 
adaptados 
Segundo as 

necessidades/des
ejos do público-

alvo 

Criação de 
roteiros em cada 

uma das 
regiões/escolas



Temas a abordar nas Summer school virtuais :

Geografia do país – atrativos da geografia e da 
paisagem – litoral, montanhas, trilhos, natureza  

Cultura e património – monumentos classificados, 
património da UNESCO, festivais e eventos musicais  

(visitas virtuais aos monumentos) 

Gastronomia e Enoturismo – atividades de 
demonstração, produção de 1 ou 2 receitas e 

fazendo uma ou outra prova de vinhos e/ou bebidas

Apresentação do Turismo de Portugal, das suas 
Escolas e Cursos (com testemunhos de ex-alunos, 

vídeos nossos, etc) 



Datas e horários da Summer School

De 29 de junho a 
10 de julho

Summer Schools 
em inglês das 13,30 

às 15,30

Summer Schools 
em português das 

16h às 18h



Programa da 1ª semana

Dia 29

•Introdução

•Escola do Douro 
Lamego

Douro Valley - an 
earthly paradise!

Dia 30

•Escola do Douro-
Lamego

Douro Valley - an 
earthly paradise!

Dia 1

•Coimbra

Coimbra Region: 
Cultural Heritage, 
Gastronomy & 
Wine Experience

Dia 2

•Coimbra

Coimbra Region: 
Cultural Heritage, 
Gastronomy & 
Wine Experience

Dia 3

•Lisboa

''An immersive 
experience in the 
light of Lisbon

Colours, flavours 
and stories''



Programa para a 2ª semana

Dia 6

•Lisboa

''An immersive 
experience in the 
light of Lisbon

Colours, flavours 
and stories''

Dia 7

•Setúbal

"Feel and sense the 
sea: experiencing 
the true nature of 
the ocean"

Dia 8

•Setúbal

"Feel and sense the 
sea: experiencing 
the true nature of 
the ocean"

Dia 9

•Algarve

Mediterranean 
Gastronomy 
Experience

Dia 10

•Algarve

Mediterranean 
Gastronomy 
Experience



Escola de Hotelaria e Turismo do Douro-Lamego

Douro Valley - an earthly paradise!

Aula Síncrona 
sobre a História 
da região 
Demarcada do 
Douro, vinhos do 
Porto, vinhos DOC 
Douro. Food 
pairing; Visita 
Virtual a uma 
adega.

Formador: João 
Carvalho

Douro 
Wines

Aula síncrona 
sobre a Cultura 
Gastronómica 
Duriense; Aula de 
cozinha -
confeção da Bola 
de Lamego

Formadores: 
Alexandre Ferreira 
e Olga Cavaleiro

Gastronomia 
Duriense

Aula síncrona 
sobre a região do 
Douro e a Cidade 
de Lamego

Formadores: 
Ricardo Esteves e 
Sandra Vaz 

Património 
e Turismo



Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra

Coimbra Region: Cultural Heritage, Gastronomy 

& Wine Experience

•Os 730 anos da Universidade de Coimbra, Património Mundial UNESCO; A atual 
academia e suas tradições - roteiro pela zona da UC e seus monumentos e espaços, 
apresentação das atuais tradições académicas mais relevantes, o Fado de Coimbra

•Formadora: Catarina Freire

Património Histórico 
e Cultural 

•Os principais produtos da doçaria conventual da Região de Coimbra, sua 
apresentação histórica e gastronómica - ligação síncrona à Pastelaria da EHTC para 
live pastry show com formadores e alunos

•Formadora: Olga Cavaleiro

Doçaria Conventual 
da Região de 

Coimbra

•Da vinha ao copo, principais caraterísticas da Região da Bairrada como produtora de 
vinhos (solo, clima, castas); os vinhos principais, tintos, brancos, rosés - notas de prova; 
Ligação síncrona ao restaurante da EHTC para live bar show para a preparação de 
cocktails frescos tendo como base o vinho espumante 

•Formador: José Miguel Almeida

Os vinhos da Região 
da Bairrada. O 

Espumante



Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa

“An immersive experience in the light of Lisbon

Colours, flavours and stories”

- Princípios de 
“Wine Pairings” 
- Textura e Estilo em 
Wine Pairings 
- Cross-Cultural 
Wine Pairings 

Formador: 
Alejandro Chávarro

Introdução 
a “Wine 
Pairing": 

Percurso pelos 
bairros de Lisboa e 
as suas histórias

Formador: Jorge 
Nunes

Cultura

Arte xávega na 
Costa da Caparica

Formador: José 
Vale

Património



Escola de Hotelaria e Turismo de Setúbal

"Feel and sense the sea: experiencing the true 

nature of the ocean"

Natureza e Desporto

•Caminhada pela Arrábida – os 
participantes poderão visitar os 
lugares mais cobiçados e bonitos da 
serra da Arrábida. 
Formador: Rudi Lopes

Experiência Gastronómica - Ostras

•Atividade dedicada às Ostras – o seu cultivo, 
técnicas de abertura e conservação e, por 
fim, uma receita harmonizada com uma 
bebida da região.
Formadora: Célia Rodrigues



Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve

Mediterranean Gastronomy Experience

Dieta Mediterrânica - Património 
cultural e imaterial da UNESCO 

Mar e terra

Estilo de Vida. Criação de um roteiro em vídeo
com a recolha dos ingredientes com storytellig
e curiosidades. Aula síncrona de cozinha com
a confeção de um Cataplana de marisco e
batata doce e Xarém do Algarve. Aula prática
com enquadramento de curiosidades,
storytelling e lendas do algarve. Herança
árabe.

Chef Abílio Guerreiro

Cultura e doçaria regional e 
conventual do Algarve - Herança 

árabe, lendas, descobrimentos

Estilo de Vida. Criação de um roteiro em vídeo
com a recolha dos ingredientes com storytellig
e curiosidades. Aula síncrona de cozinha com
a confeção de doçaria conventual regional
do Algarve (Dom Rodrigo, doces de
amêndoa, Queijo de Figo, Torta de alfarroba e
laranja). Aula prática com enquadramento de
curiosidades, storytelling e lendas do algarve.
Herança árabe.

Chef de pastelaria Paula Domingues -

* Nota: Todas as aulas culminam numa sessão síncrona de cultura gastronómica associados aos produtos turísticos e herança milenar do Algarve, sempre 
com um perspetiva moderna e atrativa para segmentos mais jovens
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