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O toque luso no garfo helvético

Há vários portugueses
inscritos de diferentes zo-
nas do país. Sandra Mar-
ques vive em Mürren e tra-
balha no restaurante Schil-
torn Piz Gloria, a 2970
metros de altitude. Um
ponto onde James Bond fil-
mou a primeira película da
saga 007.  Está a tirar o
curso de servir às mesas e
está satisfeita." Apesar de
já ter experiência porque
trabalhei na área em Por-
tugal, aqui na Suíça se não
tiver um curso aprovado
pela Gastro Suisse, o patrão
não é obrigado a pagar-
me além do valor estipula-
do na tabela para trabalha-
dores, sem formação espe-
cífica na área, ou seja, sem
curso. Para mim pode- me
ajudar muito em termos
profissionais, pois posso
continuar a ter formação na
área da gastronomia", re-
fere. E acrescenta: "O cur-
so tem três fases: a primei-
ra teve duração de duas
semanas. Depois é neces-
sário um período  no míni-
mo de dois meses para tra-
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balhar, pôr em prática o
que aprendemos e realizar
trabalhos que a escola
manda para o chefe do res-
taurante para eu fazer com
a supervisão do patrão. Es-
ses trabalhos são fotogra-
fados e é feito um relatório
pelo chefe e mais tarde são
enviados para a escola.
Depois a segunda fase dura
mais duas semanas e a ter-
ceira uma semana. Em to-
das as fases são feitas ava-
liações, quer pela prática
quer pela teoria.

Na teoria os alunos
aprendem o porquê das
regras que são ensinadas
quando servem ás mesas.
Devem servir os pratos
pela direita do cliente com
a perna esquerda à frente e
o prato na mão direita.
Uma das razoes é não in-
comodar o cliente nem to-
car, a perna esquerda à
frente serve para proteger
a intimidade. Aprendem as
regras de higiene na gastro-
nomia, desde a apresenta-
ção pessoal ao correcto
manuseamento de alimen-
tos e bebidas, e não pouco
importante, as regras de
bem receber os clientes
são bem referidas pelos
professores.

Na prática aprendem
todos os tipos de servir ás
mesas que existem em ban-
quetes ou á-la-Carte, ser-
viço em que a comida já
vem no prato ou serviço
que são os empregados
mesmos a empratar o pra-
to á frente do cliente e com
a quantidade que o cliente
quer. Aprendem a tranchar
carne e a filetar peixe. Os
professores ensinam a pôr
todo o tipo de mesas com

todo o tipo de talheres e
copos, a servir correcta-
mente o vinho e tudo so-
bre os vários vinhos e be-
bidas. Os alunos são pre-
parados para organizar
eventos, a resolver proble-
mas que surjam com os di-
ferentes tipos de reclama-
ções dos clientes. Apren-
dem a trabalhar com todo
o tipo de utensílios e má-
quinas existentes num res-
taurante ou buffet.

Quanto à avaliação,
Sandra esclarece: "Somos
avaliados diariamente des-
de a apresentação e higie-
ne pessoal, á colocação de
perguntas. Também nos são
dadas tarefas: por exemplo
há um dia que somos che-
fes de service e temos de
organizar a equipa, estipu-
lar para cada um, as tare-
fas a desempenhar, prepa-
rar o restaurante, receber
os cliente e servir a refei-
ção. E somos avaliados
pelo professor durante
todo o tempo.  Ele  corrige
o que está errado e expli-

ca- nos formas de trabalhar
em equipa de modo a que
corra tudo bem num dia
normal de funcionamento
de um restaurante. Em
cada semana é feito um tes-
te de avaliação teórica e
um de prática."  No que
toca aos professores, San-
dra não deixa elogios de
lado. "Eles são muito bons
e competentes. Qualquer
dúvida que tenha sabem
esclarecer, conseguem per-
ceber quais as nossas ca-
pacidades e dar ênfase a
que tenhamos orgulho nos
objectivos alcançados.
Mesmo nos nossos pontos
fracos não nos desanimam,
mas pelo contrário dão
sempre o ponto de vista
deles de uma forma que
não nos desmotiva, mas
sim dá nos mais vontade de
nos esforçar-mos para na
próxima vez fazer-mos
melhor", complementa a
aluna.

Filipe Pereira tem 34
anos e é ajudante de cozi-
nha. Está a tirar o curso de
cozinheiro no Progresso. É
dos primeiros a aconselhar

este projecto aos novos
portugueses. "É muito bom
ter um diploma na vida,
assim podemos sempre
começar com um nível
mais alto do que aqueles
que não têm nada. Na mun-
do da cozinha aprendemos
tudo sobre os ingredientes
e como se faz. Ensinam-nos
como gerir uma cozinha, as
regras de higiene, várias
receitas, entre muitas ou-
tras coisas", refere. Não
esconde o que mais apre-
cia. "O grupo com quem
convivemos dia a dia é o
que mais gosto do curso.
As aulas práticas também
são fantásticas, aprende-se
bastante e claro é sempre
delicioso comer-se bem",
confessa.

Deixa-se levar pelo en-
canto de aprender e obser-
va-se nos olhos de Sandra,
uma satisfação espantosa .
"Ingressei neste curso por-
que quero aprender coisas

novas e sinto que posso
crescer dentro desta em-
presa, e na Suiça só sobe
profissionalmente quem
não encolher os braços e
quem for á luta. E o que
mais gosto é saber que es-
tou a aprender correta-
mente as regras desta pro-
fissão, sinto- me com mais
motivação para trabalhar
e aprender ainda mais, sei
que vou ficar com as bases
para novos desafios profis-
sionais. Sinto que o Pro-
gresso vai ser o meu pri-
meiro degrau para subir
nesta área", sublinha entre
sorrisos.
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