
                                                                           

 A sua refeição contém ou pode conter as seguintes substâncias ou produtos e seus derivados: 1Cereais que contêm glúten, 2Crustáceos, 3Ovos, 
4Peixes, 5Amendoins, 6Soja, 7Leite, 8Frutos de casca rija, 9Aipo, 10Mostarda, 11Sementes de sésamo, 12Dióxido de enxofre e sulfitos, 14Moluscos. Se 

é alérgico a algum alimento, por favor informe-se junto da nossa equipa. Não poderão ser excluídas possíveis contaminações cruzadas. Para 

quem não é alérgico ou intolerante, estas substâncias ou produtos são completamente inofensivas.  
Declaração nutricional: Variações de técnicas de preparação e confeção, bem como diferenças sazonais e regionais dos produtos, podem alterar 

os valores apresentados. Valores médios calculados a partir dos valores médios conhecidos dos ingredientes utilizados, segundo o Instituto 

Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, Tabela da Composição de Alimentos (2007), e a informação disponibilizada pelos fornecedores. VE - Valor 

energético 

 

 
2º, 3º CICLO E ENSINO SECUNDÁRIO  

Semana de 27 de Fevereiro a 03 de Março de 2023 
          
 

Segunda    
VE 
(kJ) 

VE 
(kcal) 

 

Sopa Sopa de espinafres1,3,5,6,7,8,12 167 40  

Pescado Lombos de fogonero à padeiro4 409 97  

Carne  Macarrão com carne picada  e molho de tomate1,3 1803 438  

Dieta Frango corado com arroz e legumes 774 184  

Vegetariana Macarrão com espinafres, tofu e cogumelos1,3,6,7,10,11 2101 507  

  

Terça    
VE 
(kJ) 

VE 
(kcal) 

 

Sopa Sopa de feijão catarino1,3,5,6,7,8,12 300 72  

Pescado Pastéis de bacalhau c/ arroz de tomate1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 1630 354  

Carne  Feijoada à brasileira (feijão preto,carne de porco,cenoura,enchidos)1,3,6,7 2018 484  

Dieta Peixe cozido c/ batata cozida e legumes4 911 215  

Vegetariana Feijoada à brasileira vegetariana1,3,6,7 583 139  

  

Quarta    
VE 
(kJ) 

VE 
(kcal) 

 

Sopa Sopa de legumes1,3,5,6,7,8,12 175 42  

Pescado Tortilha de peixe com delícias-do-mar e macedónia1,2,3,4,5,6 1341 318  

Carne  Lombo de porco no forno c/ arroz e esparregado1,7 925 220  

Dieta Bife grelhado com arroz e legumes 840 200  

Vegetariana Tortilha de macedónia e soja,6,12 1437 341  

  

Quinta    
VE 
(kJ) 

VE 
(kcal) 

 

Sopa Sopa de grão-de-bico1,3,5,6,7,8,12 305 73  

Pescado Massa espiral c/ atum e cenoura1,3,4 963 228  

Carne  Roti de peru assado com batata assada 1481 357  

Dieta Peixe grelhado c/ batata e legumes4 917 217  

Vegetariana Massa espiral com legumes e cogumelos1,3,5,6,7 1700 409  

  

Sexta    
VE 
(kJ) 

VE 
(kcal) 

 

Sopa Sopa de curgete e cenoura1,3,5,6,7,8,12 174 42  

Pescado Fritada mista de peixe c/ salada de feijão-frade4,5,6,12 1503 360  

Carne  Peito de frango estufado com arroz de açafrão 1079 256  

Dieta Carne cozida c/ com arroz e legumes 1151 275  

Vegetariana Salada de feijão-frade c/ cenoura, beterraba e ovo cozido1,6,12 871 208  

 

 
 
Couve galega 
A couve galega, também conhecida como couve do caldo verde, é rica em vitaminas (B, C, E e K) e minerais como o 
ferro, cálcio, potássio, magnésio, boro e fibra. Para além de ser utilizada para o caldo verde, típico da culinária 
portuguesa, pode ser encontrada em pickles, migas de couve ou simplesmente salteada. 
Fonte: Calendário de frutas e legumes na época ideal. Deco proteste; 2018. In: www.deco.proteste.pt  
 



 

 A sua refeição contém ou pode conter as seguintes substâncias ou produtos e seus derivados: 1Cereais que contêm glúten, 3Ovos, 4Peixes, 
5Amendoins, 6Soja, 7Leite, 8Frutos de casca rija, 11Sementes de sésamo, 12Dióxido de enxofre e sulfitos, 13Tremoço, 14Moluscos. Se é alérgico a 

algum alimento, por favor informe-se junto da nossa equipa. Não poderão ser excluídas possíveis contaminações cruzadas. Para quem não é 

alérgico ou intolerante, estas substâncias ou produtos são completamente inofensivas.  
Declaração nutricional: Variações de técnicas de preparação e confeção, bem como diferenças sazonais e regionais dos produtos, podem alterar 

os valores apresentados. Valores médios calculados a partir dos valores médios conhecidos dos ingredientes utilizados, segundo o Instituto 

Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, Tabela da Composição de Alimentos (2007), e a informação disponibilizada pelos fornecedores. VE - Valor 

energético 

 

 
2º, 3º CICLO E ENSINO SECUNDÁRIO  

Semana de 06 a 10 de Março de 2023 
Almoço          

 

 Segunda    
VE 
(kJ) 

VE 
(kcal) 

 

 Sopa Creme de brocolos e abóbora1,3,5,6,7,8,12 213 50  

 Pescado Filetes de pescada dourados c/ arroz de espinafres1,3,4,5,6 1720 411  

 Carne  Almôndegas de aves c/ esparguete1,3,6,12 1311 312  

 Dieta Peixe grelhado c/ batata e legumes4 1035 245  

 Vegetariana Pataniscas de curgete c/ abóbora e arroz de espinafres1,3,5,6 1829 437  

   

 Terça    
VE 
(kJ) 

VE 
(kcal) 

 

 Sopa Sopa de feijão catarino1,3,5,6,7,8,12 300 72  

 Pescado Lombinhos de cavala c/ salada russa3,4 1195 285  

 Carne  Lasanha de carne com espinafres1,3,5,6,7 1803 438  

 Dieta Bife grelhado c/ com arroz e legumes 774 184  

 Vegetariana Lasanha de espinafres e cogumelos1,3,5,6,7 823 196  

   

 Quarta    
VE 
(kJ) 

VE 
(kcal) 

 

 Sopa Sopa de cenoura e ervilhas1,3,5,6,7,8,12 196 47  

 Pescado Feijoada de moluscos1,2,3,4,6,12,14 1038 246  

 Carne  Strogonoff c/ puré de batata1,3,5,6,7,8,12 1484 356  

 Dieta Peixe cozido c/ batata e legumes4 911 215  

 Vegetariana Empadão com lentilhas e cogumelos1,3,5,6,7,8,12 646 155  

   

 Quinta    
VE 
(kJ) 

VE 
(kcal) 

 

 Sopa Sopa de grão-de-bico1,3,5,6,7,8,12 305 73  

 Pescado Douradinhos de peixe c/ arroz de cenoura e milho1,3,4,6,7,8,11,12,13 1722 409  

 Carne  Carne de porco à portuguesa5,6,12 1734 418  

 Dieta Perna de frango corada com arroz e legumes 1306 312  

 Vegetariana Croquetes de espinafres c/ arroz de cenoura e milho 576 137  

   

 Sexta    
VE 
(kJ) 

VE 
(kcal) 

 

 Sopa Sopa de couve-lombarda 372 88  

 Pescado Saladinha de polvo com macedónia e batata14 782 186  

 Carne  Massa cotovelinhos à bolonhesa1,3 737 175  

 Dieta Peixe grelhado c/ batata e legumes4 951 225  

 Vegetariana Massa cotovelinhos com soja e molho de tomate1,3,6,12 1418 336  

 
 

 

 
 
Ananás 
O ananás e o abacaxi são o mesmo fruto, mas cultivado em condições diferentes, o que influencia o seu 
aroma e sabor. A planta, herbácea, produz um fruto grande, sumarento e de polpa doce e fibrosa. O 
abacaxi, cultivado ao ar livre nos países tropicais, é mais doce, menos aromático e de maiores 
dimensões. O ananás é comercializado ao longo de todo o ano e também se pode encontrar em 
conserva. 
 



 

 A sua refeição contém ou pode conter as seguintes substâncias ou produtos e seus derivados: 1Cereais que contêm glúten, 3Ovos, 4Peixes, 
5Amendoins, 6Soja, 7Leite, 8Frutos de casca rija, 10Mostarda, 11Sementes de sésamo, 12Dióxido de enxofre e sulfitos. Se é alérgico a algum 

alimento, por favor informe-se junto da nossa equipa. Não poderão ser excluídas possíveis contaminações cruzadas. Para quem não é alérgico 

ou intolerante, estas substâncias ou produtos são completamente inofensivas.  
Declaração nutricional: Variações de técnicas de preparação e confeção, bem como diferenças sazonais e regionais dos produtos, podem alterar 

os valores apresentados. Valores médios calculados a partir dos valores médios conhecidos dos ingredientes utilizados, segundo o Instituto 

Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, Tabela da Composição de Alimentos (2007), e a informação disponibilizada pelos fornecedores. VE - Valor 

energético 

 

 
2º, 3º CICLO E ENSINO SECUNDÁRIO  

Semana de 13 a 17 de março de 2023 
Almoço          

 

 Segunda    
VE 
(kJ) 

VE 
(kcal) 

 

 Sopa Creme de legumes1,3,5,6,7,8,12 164 39  

 Pescado Calamares c/ arroz de tomate e pimentos5,6 1247 299  

 Carne  Peito de peru assado com cogumelos e arroz 1393 330  

 Dieta Peixe grelhado c/ batata e legumes cozidos4 914 216  

 Vegetariana Tortilha de legumes e cogumelos1,3,5,6 992 237  

   

 Terça    
VE 
(kJ) 

VE 
(kcal) 

 

 Sopa Sopa de feijão catarino1,3,5,6,7,8,12 300 72  

 Pescado Salmão com macarronete, brócolos,cenoura e milho1,3,4 1857 443  

 Carne  Carne de porco frita com feijão preto e arroz5,6 1944 465  

 Dieta Bife grelhado c/ arroz e legumes cozidos 1068 253  

 Vegetariana Feijão preto c/ hortaliça  e tofu1,6,12 1004 239  

   

 Quarta    
VE 
(kJ) 

VE 
(kcal) 

 

 Sopa Canja1,3 213 50  

 Pescado Bacalhau com natas5,6,7 746 180  

 Carne  Hambúrguer de aves c/ puré de batata1,3,5,6,7,8,12 801 192  

 Dieta Peixe cozido c/ batata e legumes4 911 215  

 Vegetariana Croquetes de soja  1,6,7,10,11 1056 251  

   

 Quinta    
VE 
(kJ) 

VE 
(kcal) 

 

 Sopa Sopa de grão-de-bico1,3,5,6,7,8,12 305 73  

 Pescado Panadinhos de cação c/ arroz de couve coração 679 161  

 Carne  Chilli de carne  (feijão, carne,arroz) 1668 399  

 Dieta Perna de frango corada com arroz e legumes 1558 370  

 Vegetariana Chilli vegetariano 0 0  

   

 Sexta    
VE 
(kJ) 

VE 
(kcal) 

 

 Sopa Sopa de nabiças1,3,5,6,7,8,12 170 41  

 Pescado Atum com alho francês,cenoura e batata palha1,4,5,6 1377 326  

 Carne  Tirinhas de carne de porco estufadas c/ esparguete1,3 2111 502  

 Dieta Peixe grelhado c/ batata e legumes4 1112 264  

 Vegetariana Batata palha com tofu, curgete, cenoura,alho francês e milho1,3,6,7 1798 430  

 

 

 
 
Massa integral 
Sabia que a massa integral é muito mais rica em fibra e proteínas, promovendo uma maior saciedade do que a massa 
comum? Para além disso, apresenta também um maior teor de vitaminas e minerais do que a versão branca, uma vez 
que esta perde as suas propriedades no processo de refinação. 
 



                   

 A sua refeição contém ou pode conter as seguintes substâncias ou produtos e seus derivados: 1Cereais que contêm glúten, 2Crustáceos, 3Ovos, 
4Peixes, 5Amendoins, 6Soja, 7Leite, 8Frutos de casca rija, 10Mostarda, 11Sementes de sésamo, 12Dióxido de enxofre e sulfitos, 14Moluscos. Se é 

alérgico a algum alimento, por favor informe-se junto da nossa equipa. Não poderão ser excluídas possíveis contaminações cruzadas. Para quem 

não é alérgico ou intolerante, estas substâncias ou produtos são completamente inofensivas.  
Declaração nutricional: Variações de técnicas de preparação e confeção, bem como diferenças sazonais e regionais dos produtos, podem alterar 

os valores apresentados. Valores médios calculados a partir dos valores médios conhecidos dos ingredientes utilizados, segundo o Instituto 

Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, Tabela da Composição de Alimentos (2007), e a informação disponibilizada pelos fornecedores. VE - Valor 

energético 

 

 
2º, 3º CICLO E ENSINO SECUNDÁRIO 

Semana de 20 a 24 março de 2023 
Almoço          

 

 Segunda    
VE 
(kJ) 

VE 
(kcal) 

 

 Sopa Juliana de legumes1,3,5,6,7,8,12 208 50  

 Pescado Lombinhos de perca com bacon e puré de batata1,3,4,5,6,7,8,12 914 219  

 Carne  Arroz de frango c/ cenoura, curgete e milho 1083 257  

 Dieta Bife grelhado c/ arroz e legumes cozidos 1068 253  

 Vegetariana Empadão de espinafres e cogumelos 1417 340  

   

 Terça    
VE 
(kJ) 

VE 
(kcal) 

 

 Sopa Sopa de feijão catarino1,3,5,6,7,8,12 300 72  

 Pescado Salada de atum (batata, Macedónia)4 949 225  

 Carne  Tirinhas de carne de porco à milaneza1,3,7 1378 327  

 Dieta Peixe grelhado c/ batata e legumes4 914 216  

 Vegetariana Salteado de lentilhas, curgete, beringela, batata doce e cenoura1,6,10,11 1289 305  

   

 Quarta    
VE 
(kJ) 

VE 
(kcal) 

 

 Sopa Canja1,3 213 50  

 Pescado Arroz de polvo,2,3 1142 271  

 Carne  Lombo de porco assado c/ massa penne1 1158 275  

 Dieta Frango cozido com arroz e legumes 718 170  

 Vegetariana Strudel de legumes e cogumelos1,6 959 227  

   

 Quinta    
VE 
(kJ) 

VE 
(kcal) 

 

 Sopa Sopa de grão-de-bico1,3,5,6,7,8,12 305 73  

 Pescado Arroz de pescada (arroz de tomate, pimentos e coentros)4 1046 248  

 Carne  Macarrão com carne á salsicheiro1,6,7,9,10 997 239  

 Dieta Peixe corado c/ batata e legumes cozidos4 911 215  

 Vegetariana Ervilhas e cenoura estufadas com ovo escalfado3,12 337 81  

   

 Sexta    
VE 
(kJ) 

VE 
(kcal) 

 

 Sopa Creme de abóbora e curgete1,3,5,6,7,8,12 222 53  

 Pescado Peixe frito c/ arroz de couve lombarda1,4,5,6 1161 276  

 Carne  Cotovelinhos com carne picada,3,7 1054 252  

 Dieta Carne estufada ao natural com arroz e legumes 1306 312  

 Vegetariana Strudel de soja e legumes 1186 281  

 

 

 
Vegetarianismo 
Sabia que a 1 de outubro se celebra o dia mundial do vegetarianismo? O prato da refeição vegetariana deverá conter, 
para ter a composição ideal, ½ prato com hortícolas/salada, ¼ com os cereais e tubérculos e ¼ do prato com as 
leguminosas. O tofu, seitan e tempeh podem ser utilizados em substituição das leguminosas, embora numa proporção 
menor por serem alimentos processados. 
Fonte: A refeição vegetariana. O vegetariano; 2018. In: http://ovegetariano.pt 
 

 

 



                   

 A sua refeição contém ou pode conter as seguintes substâncias ou produtos e seus derivados: 1Cereais que contêm glúten, 2Crustáceos, 3Ovos, 
4Peixes, 5Amendoins, 6Soja, 7Leite, 8Frutos de casca rija, 10Mostarda, 11Sementes de sésamo, 12Dióxido de enxofre e sulfitos, 14Moluscos. Se é 

alérgico a algum alimento, por favor informe-se junto da nossa equipa. Não poderão ser excluídas possíveis contaminações cruzadas. Para quem 

não é alérgico ou intolerante, estas substâncias ou produtos são completamente inofensivas.  
Declaração nutricional: Variações de técnicas de preparação e confeção, bem como diferenças sazonais e regionais dos produtos, podem alterar 

os valores apresentados. Valores médios calculados a partir dos valores médios conhecidos dos ingredientes utilizados, segundo o Instituto 

Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, Tabela da Composição de Alimentos (2007), e a informação disponibilizada pelos fornecedores. VE - Valor 

energético 

 

2º, 3º CICLO E ENSINO SECUNDÁRIO  
Semana de 27 a 31 de Março de 2023 

Segunda    
Sopa Sopa de espinafres1,3,5,6,7,8,12 
Pescado Filetes de pescada dourados c/ arroz de espinafres1,3,4,5,6 
Carne  Almôndegas de aves c/ esparguete1,3,6,12 
Dieta Pescada cozida c/ batata e legumes cozidos4 
Vegetariano      Favas estufadas com lombardo,cenoura e seitan 
 
Terça    
Sopa Sopa de feijão catarino1,3,5,6,7,8,12 
Pescado Pasteis de bacalhau c/ arroz de tomate1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 
Carne  Salsichas frescas de cebolada  
Dieta Perna de frango corada c/ arroz e legumes 
Vegetariano        Croquetes de soja com arroz de tomate 
 
Quarta    
Sopa Creme de abóbora e  brócolos1,3,5,6,7,8,12 
Pescado Lombos de fogonero com delicias do mar e batata assada1,2,3,4,6 
Carne  Strogonoff c/ massa farfalle1,3,5,6,7,8,12 
Dieta Peixe grelhado c/ batata cozida e legumes4 
Vegetariano        Legumes com tofu e batata assada 
 
Quinta    
Sopa Sopa de grão-de-bico1,3,5,6,7,8,12 
Pescado Douradinhos de peixe no forno c/ arroz de cenoura1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14 
Carne  Feijoada (carne de porco,cenoura, lombardo,feijão,enchidos)1,3,6,7 
Dieta Bife grelhado c/ arroz e legumes 
Vegetariano         Peixinhos da horta com arroz de cenoura 
 
Sexta    
Sopa Sopa de courgetes e cenoura1,3,5,6,7,8,12 
Pescado Salada de grão com bacalhau, batata, cenoura e pimentos12 
Carne  Arroz de frango com macedónia 
Dieta Peixe assado ao natural c/ batata e legumes4 
Vegetariano Salada de grão com macedónia, pimentos,couve roxa e ovo cozido 

 
 

 
 

Folar da Páscoa 
Embora haja uma grande variedade de bolos folares, todos eles associados à Páscoa, o mais popular é feito de uma 
massa seca e doce, com um suave travo a canela e ervas aromáticas, que se destaca por ter por cima um ou mais 
ovos cozidos e por se apresentar muito luzidio. As madrinhas oferecem, no Domingo de Páscoa, um folar aos 
afilhados.  
 

 


