
                                                                                                                                                                 

Rua Gil Eanes, 27• 4150-348 Porto - PORTUGAL• Téléphone (+351)226.153.030 • Télécopie (+351)226.153.039 
E-mail : secretariat.direction@lyceefrancaisdeporto.pt• www.lyceefrancaisdeporto.pt 

 

 
Contribuinte nº501 109 048 

COMISSÃO ESCOLAR DE RESTAURAÇÃO 

Ata nº 55 

 

No dia onze de dezembro de dois mil e dezanove, pelas nove horas, realizou-se a reunião da 

“Comissão Escolar de Restauração” no Liceu Francês Internacional do Porto: 

Nesta reunião estiveram presentes: 

- Diretora dos serviços administrativos e financeiros - Sr.ª Régine Grunier 

- Responsável da restauração - Sra. Marisa Leblanc  

- Nutricionista e representante da empresa Eurest - Sr.ª Isabela Vigário 

- Gestora da unidade - Sra. Sandra Seemann 

- Enfermeira - Sra. Celeste Gonçalves 

- Representante dos alunos – Sr.ª Antónia Tavares (1ere A)  

- Representante dos alunos – Sr. Miguel Guimarães (1ere B) 

- Representante dos pais – Sr.ª Susana Mesquita 

- Representante dos pais – Sr.ª Sandrine Alves  

- Representante dos pais – Sr.ª Aurélie Roche  

- Representante dos pais – Sr.ª Maria Pinho Pinhal 

 

A reunião iniciou com a intervenção dos representantes dos pais que deram conta das reclamações 

recebidas relativamente à “pasta Alfredo” que deveria ter outro tipo de carne que não fiambre e 

bacon. Foi explicado pela responsável da cantina e pela gestora da unidade que essa massa é servida 

com esses dois tipos de carne e se fosse outro tipo de carne não seria “pasta Alfredo”, mas um 

qualquer outro prato de massa com carne.  
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A propósito da ementa de dia 28/11/2019, as reclamações prendem-se com o facto de o prato 

vegetariano ter faltado. Foi esclarecido que nesse dia o prato principal foi peixe e a grande parte dos 

alunos pediu o prato vegetariano que era soja e, efetivamente, não chegou para todos. Foi 

necessário aguardar pela preparação de mais massa e soja estufada.  

Relativamente ao prato de bacalhau à Brás, seguiu-se a sugestão feita na última reunião 

relativamente à preparação de modo a ficar menos seco e a adesão dos alunos foi melhor. 

Passou-se à análise das ementas. 

Durante as férias de Natal vão instalar quatro fontes de água na cantina e os alunos irão passar a 

abastecer-se com copo ou caneca. Os alunos do CP e do CE1 continuarão a ter as canecas cheias nas 

mesas, a partir do CE2 os alunos terão de se abastecer. 

A partir janeiro do próximo ano serão feitas análises à água pela “DPM – Tratamento de Águas, Ar 

Ambiente e Exploração de Etar”, uma empresa especializada no tratamento de águas. A análise será 

feita a partir dos vários pontos de água que existem na escola – plano rotativo -, e estarão incluidas 

as novas fontes de água a instalar na cantina. 

Também a partir de Janeiro de 2020 serão feitas análises específicas para despiste de legionela nos 

pontos de água quente - duches e cantina. 

Próxima reunião agendada para dia 22/01/2020. 


