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COMISSÃO ESCOLAR DE RESTAURAÇÃO 

Ata nº 50 

 

No dia doze de setembro de dois mil e dezoito, 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 

- Chefe – Sr. Bernardo Querirós 

- Gestora da unidade - Sra. Sandra Seemann 

- Enfermeira - Sra. Celeste Gonçalves 

- Conselho de Escola – Sr.ª Renata Cruz 

- Conselho de Escola – Sr.ª Barbara Morali 

- Conselho de Escola – Sr.ª Maria Manuel de Castro Veloso 

- Conselho de Escola – Sr.ª Susana Mesquita 

- Conselho de Estabelecimento – Sra. Laurence Didillon 

- Conselho de Estabelecimento – Sra. Maria Pinho Pinhal 

 

A reunião iniciou-se com o balanço do início das aulas que correu relativamente bem, considerando 

que na primeira semana foram servidas 78 refeições não previstas, em virtude de os pais não terem 

inscrito os seus filhos na cantina.  
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A cantina será intervencionada a fim de ser minimizado o barulho na hora das refeições. As opções 

apresentadas pela empresa responsável por esse trabalho estão em análise e a decisão será tomada 

em breve. 

A semana do gosto decorrerá de 8 a 12 de outubro.  

Na semana do gosto a ementa contemplará em cada dia um prato típico de uma região de Portugal.  

A reunião continuou com as sugestões de pratos típicos apresentadas para cada região, sendo certo 

que a ementa final teve em consideração não só a capacidade de confeção da refeição para o número 

de alunos em causa, mas também, e sobretudo, teve em consideração a adesão dos alunos, inclusive 

dos mais pequeninos, à refeição em si; a título de exemplo, temos o caso das tripas à moda do Porto.   

A próxima reunião da comissão ficou agendada para o dia 6 de novembro de 2018, pelas 9 horas, na 

cantina. 
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