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Contribuinte nº501 109 048 

COMISSÃO ESCOLAR DE RESTAURAÇÃO 

Ata nº 54 

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

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

Na reunião estiveram presentes: 

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

- Responsável da restauração - Sra. Marisa Leblanc  

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

- Gestora da unidade - Sra. Sandra Seemann 

- Gestora de projetos e fidelização – Sr.ª Elisabete Fernandes 

- 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 Renata Cruz 

- Representante dos pais – Sr.ª Sandrine Alves 

- Representante dos pais – Sr.ª Aurélie Roche 

- Representante dos pais – Sr.ª Joana Porto Gomes  

- Representante dos pais – Sr.ª Maria Pinho Pinhal 

 

A reunião teve início com o pedido de esclarecimento apresentado pelos representantes de pais 

relativamente ao mau estar sentido por alguns alunos na segunda feira, dia 16/9/2019, 

alegadamente na sequência da refeição na cantina. 
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A Sr.ª Régine Gruner e a responsável da restauração da escola, Sra. Marisa Leblanc disseram 

desconhecer o sucedido, tendo pedido à Sr.ª enfermeira que esclarecesse se notou alguma afluência 

excecional à enfermaria nesse dia, a seguir à hora do almoço. 

A Sr.ª enfermeira, Celeste Gonçalves deu conta de que não notou nada de especial nesse dia, tendo 

registo de que passaram na enfermaria dois alunos de 5ème com queixas de má disposição, não 

tendo havido outras ocorrências a esse propósito. 

A par dessa informação a nutricionista e representante da empresa Eurest - Sr.ª Dr.ª Isabela Vigário e 

a gestora da unidade, a Sra. Sandra Seemann, esclareceram que as refeições servidas na cantina são 

confecionadas no dia e por vezes na hora de serem servidas e se existisse alguma suspeita de a 

refeição ter sido razão para um mau estar dos alunos teriam sido tomadas medidas e reforçados os 

procedimentos de segurança. 

A reunião prosseguiu com a informação de que o buffet de saladas não é vigiado e os alimentos que 

estão à disposição dos alunos poderão conter glúten, lactose, entre outros e, nessa medida, os 

alunos que têm algum tipo de intolerância a essas substâncias deverão ter atenção no momento em 

que se servem, sendo que se tiverem dúvidas deverão sempre consultar quem está a servir na linha 

de self. 

A propósito da semana do gosto, as ementas tiveram boa adesão dos alunos que gostaram muito da 

variedade dos pratos apresentados, à exceção do prato de piza que tinha ananás e que não foi bem 

recebido. Segundo alguns alunos a piza estaria demasiado guarnecida. O prato de cuscus de frango 

também teve boa aceitação e deve ser repetido em ementas futuras. 

Mais uma vez foi realçado que a cantina está no limite máximo de capacidade. 

De seguida procedeu-se à análise das ementas. Foi sugerido pelos presentes a introdução de quinoa 

e blé (trigo) nas saladas. 

A próxima reunião da comissão ficou agendada para o dia 11 de dezembro de 2019, pelas 9 horas, na 

cantina. 
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