
Estágio envolveu 10 restaurantes e hotéis

Os jovens profissionais franceses foram colocados no Porto, Vila Nova de Gaia, Leça da 
Palmeira e Baião.

• Vinologia (bar)

• Alzira (restaurante tradicional)

• Vinhas d’Alho (restaurante tradicional)

• O’Paparico (restaurante gastronómico) 

• DOP - Rui Paula (restaurante gastronómico)

• Casa de Chá - Rui Paula (restaurante gastronómico)

• Holiday Inn Porto Gaia

• Novotel Porto Gaia

• Hotel Intercontinental Porto

• Douro Royal Valley Hotel & Spa

ceses integraram as equipas de 
trabalho dos estabelecimentos 
que foram selecionados.

Na opinião de Jean Pierre 
Chabert, diretor da MFR La 
Roque d`Antheron, o Porto é 
uma cidade atrativa e compe-
titiva neste tipo de experiência 
profissional. A oportunidade de 
trabalhar num país estrangeiro 
é um fator de motivação para 
os jovens aprendizes, dando 
a oportunidade de porem em 
prática os seus conhecimentos e 

experienciar emnovos métodos 
de trabalho.

Os estágios profissionais são 
financiados pelo Programa 
Erasmus+. A MFR La Roque 
d`Antheron pretende também 
proporcionar estágios profissio-
nais em França aos jovens por-
tugueses.

Para Didier Gonzalez, for-
mador da MFR La Roque 
d’Antheron, o balanço é muito 
positivo. “O estágio efetuado 
em Portugal é uma excelente 
aventura e uma experiência hu-
mana e profissional inesquecí-
vel” – afirmou.

Esta iniciativa de intercâm-
bio profissional contou com o 
apoio da Escola de Hotelaria e 
Turismo – Porto e da ESEIG, 

Escola Superior de Estudos In-
dustriais e de Gestão.

As Maions Familiales Rura-
les têm um estatuto particular 
em França com uma rede de 
400 escolas. Representam uma 
alternativa ao sistema público 
de ensino, proporcionando aos 
jovens uma formação prática e 
orientada para as profissões e 
as necessidades do mercado de 
trabalho.

Apesar de terem tido origem 
no mundo rural, as MFR alar-
garam a sua atividade à genera-
lidade dos setores, incluindo os 
serviços e a indústria, manten-
do uma atividade relevante na 
restauração e hotelaria.

O Porto continua a ser a ci-
dade escolhida pela escola Mai-
son Familiale Rurale La Roque 

d`Antheron para proporcionar 
estágios no estrangeiro aos seus 
jovens aprendizes.

Dando sequência à coope-
ração iniciada há três anos, a 
MFR La Roque d`Antheron 

aumentou de 11 para 15 o nú-
mero de jovens envolvidos em 
estágios profissionais efetuados 

em vários restaurantes e hotéis 
do Norte de Portugal. Durante 
duas semanas, os jovens fran-
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O Restaurante Alzira contou com um estagiário de cozinha. No Restaurante Paparico os jovens confecionaram os pratos típicos da região.

O Vinologia proporcionou a experiência de um bar especializado em vinho do Porto.

O Novotel Porto Gaia foi um dos locais de estágio.

O estágio no restaurante Vinhas d`Alho proporcionou o contacto com a zona da Ribeira, muito 
frequentada por estrangeiros.Os estagiários franceses integraram a equipa do Holiday Inn Porto Gaia.

No Douro Valley Hotel, criado pelo Politécnico do Porto, os estagiários praticaram a cozinha e 
os serviços de hotelaria.

No decorrer do estágio profissional, os diretores e formadores da MFR La Roque d’Antheron foram recebidos na Escola Superior de Estudos Industriais e de 
Gestão, em Vila do Conde.
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