
VE

(KJ)

VE

(Kcal)

Lip.

(g)

AG Sat.

(g)

HC

(g)

Açúcar

(g)

Proteína 

(g)

Sal

(g)

Sopa Creme de cenoura

Normal
Hambúrguer grelhado com esparguete1 e salada 

de cenoura raspada

Dieta
Hambúrguer grelhado com esparguete1 e salada 

de cenoura raspada

Ovolactoveg.
Cogumelos estufados com cenoura, feijão verde, 

ervilhas, esparguete e salada de cenoura raspada

Sobremesa Fruta da época [laranja]

Pão Pão de mistura1

Sopa Alho francês

Normal
Filetes de pescada dourados1,3,4,5 com arroz de 

feijão vermelho e salada de alface e tomate

Dieta
Filetes de pescada4 escalfados com arroz branco e 

salada de alface e tomate

Ovolactoveg.
Feijão vermelho estufado com arroz de couve e 

salada de alface e tomate
Sobremesa Fruta da época [maçã vermelha]

Pão Pão de mistura1

Sopa Espinafres com grão

Normal
Perninha de frango assada com cebola, tomate e 

cenoura, massa cotovelos1 e brócolos cozidos

Dieta

Perninha de frango assada ao natural com cebola, 

tomate e cenoura, massa cotovelos1 e brócolos 

cozidos
Ovolactoveg. Massada de lentilhas com brócolos cozidos

Sobremesa Fruta da época [clementina]

Pão Pão de mistura1

Sopa Creme de legumes

Normal
Migas de bacalhau e paloco estufadas com feijão 

frade, batata, salada de tomate e alface

Dieta

Migas de bacalhau e paloco estufadas ao natural 

com feijão frade, batata, salada de tomate e 

alface

Ovolactoveg.
Saladinha de feijão frade, batata, salada de alface 

e tomate
Sobremesa Fruta da época [pera]

Pão Pão de mistura1

Sopa Feijão branco e couve lombarda

Normal
Pá de porco assada no forno com arroz alegre 

[ervilha, cenoura e milho] e alface em juliana

Dieta
Fêvera grelhada com arroz alegre [ervilha, 

cenoura e milho] e alface em juliana

Ovolactoveg.
Ovo cozido com arroz alegre [ervilha, cenoura e 

milho] e alface em juliana
Sobremesa Fruta da época [maçã amarela]

Pão Pão de mistura1

NOTA (*): 

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, 13Tremoço, 14Moluscos. 

Para quem não é alérgico ou intolerante, estas substâncias ou produtos são completamente inofensivas. 

Caso necessite informação adicional sobre os produtos em causa deve solicitar aos funcionários.

Declaração nutricional: valores médios de 100 g ou 100 ml, 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.

Legenda: VE - Valor energético, Líp. - Lípidos, AG Sat. - Ácidos Gordos Saturados, HC - Hidratos de Carbono, Prot. - Proteínas.

Q
u

ar
ta

-F
e

ir
a

Pode ser solicitada a  Ficha Técnica do Pão aos funcionários.

Q
u

in
ta

-F
ei

ra

Pode ser solicitada a  Ficha Técnica do Pão aos funcionários.

Se
xt

a-
Fe

ir
a

Pode ser solicitada a  Ficha Técnica do Pão aos funcionários.

Se
gu

n
d

a-
Fe

ir
a

Pode ser solicitada a  Ficha Técnica do Pão aos funcionários.

Te
rç

a-
Fe

ir
a

Pode ser solicitada a  Ficha Técnica do Pão aos funcionários.
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Semana de 2 a 6 de Março de 2020



VE

(KJ)

VE

(Kcal)

Lip.

(g)

AG Sat.

(g)

HC

(g)

Açúcar

(g)
Proteína (g)

Sal

(g)

Sopa Couve flor e cenoura

Normal
Salada de atum com ovo cozido [massa espiral

1
, 

atum
4
, ovo

3
, azeitonas] e feijão verde salteado

Dieta
Atum4 ao natural, massa espiral1 e feijão verde 

cozido com azeite

Ovolactoveg.
Saladinha de ovo [massa espiral, ovo, azeitonas] 

com feijão verde salteado

Sobremesa Fruta da época [pera]

Pão Pão de mistura1

Sopa Feijão verde

Normal
Bifinhos de frango grelhados com arroz branco, 

couve e cenoura salteadas

Dieta
Bifinhos de frango grelhados com arroz branco, 

couve e cenoura salteadas

Ovolactoveg.
Soja estufada com arroz branco, couve e cenoura 

salteados

Sobremesa Fruta da época [maçã vermelha]

Pão Pão de mistura1

Sopa Creme de legumes

Normal

Peixe desfiado de cebolada com grão, batata 

cozida, couve lombarda e cenoura cozidos e salada 

de alface

Dieta

Peixe desfiado cozido com grão, batata cozida, 

couve lombarda e cenoura cozidos e salada de 

alface

Ovolactoveg.
Salada de grão, batata, couve lombarda, cenoura e 

salada de alface

Sobremesa Fruta da época ou gelatina

Pão Pão de mistura1

Sopa Macedónia

Normal
Arroz de aves (perú e frango) com ratatouille 

[curgete, beringela, tomate e pimento] salteado

Dieta

Arroz de aves (perú e frango) simples com 

ratatouille [curgete, beringela, tomate e pimento] 

salteado

Ovolactoveg.
Ervilhas estufadas com ratatouille [curgete, 

beringela, tomate e pimento] com arroz branco

Sobremesa Fruta da época [kiwi]

Pão Pão de mistura1

Sopa Couve lombarda com grão

Normal
Salada de potão e massa espiral1 com  rega de 

molho verde, brócolos e cenoura salteados

Dieta
Salada de potão e massa espiral1 com brócolos e 

cenoura cozidos

Ovolactoveg.
Massa de legumes [ tomate, brócolos, cenoura] e 

feijão vermelho gratinada no forno

Sobremesa Fruta da época [laranja]

Pão Pão de mistura1

NOTA (*): 

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, 13Tremoço, 14Moluscos. 

Para quem não é alérgico ou intolerante, estas substâncias ou produtos são completamente inofensivas. 

Caso necessite informação adicional sobre os produtos em causa deve solicitar aos funcionários.

Declaração nutricional: valores médios de 100 g ou 100 ml, 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.

Legenda: VE - Valor energético, Líp. - Lípidos, AG Sat. - Ácidos Gordos Saturados, HC - Hidratos de Carbono, Prot. - Proteínas.
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-F
e

ir
a

Pode ser solicitada a  Ficha Técnica do Pão aos funcionários.

Q
u

in
ta

-F
e

ir
a

Pode ser solicitada a  Ficha Técnica do Pão aos funcionários.

Se
xt

a-
Fe

ir
a

Pode ser solicitada a  Ficha Técnica do Pão aos funcionários.

Se
gu

n
d

a-
Fe

ir
a

Pode ser solicitada a  Ficha Técnica do Pão aos funcionários.

Te
rç

a-
Fe

ir
a

Pode ser solicitada a  Ficha Técnica do Pão aos funcionários.
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Semana de 9 a 13 de Março de 2020



VE

(KJ)

VE

(Kcal)

Lip.

(g)

AG Sat.

(g)

HC

(g)

Açúcar

(g)
Proteína (g)

Sal

(g)

Sopa Creme de cenoura

Normal
Nuggets de frango no forno com arroz alegre 

[milho, ervilha e cenoura]

Dieta Bife de frango com arroz alegre

Ovolactoveg.
Lentilhas estufadas com cenoura e tomate e arroz 

alegre
Sobremesa Fruta da época [laranja]

Pão Pão de mistura1

Sopa Espinafres com grão

Normal
Pescada4 no forno, batata cozida e salada de 

alface e tomate

Dieta
Pescada4 no forno, batata cozida e salada de 

alface e tomate

Ovolactoveg.
Feijão preto estufado com batata cozida e salada 

de alface e tomate
Sobremesa Fruta da época [maçã amarela]

Pão Pão de mistura1

Sopa Alho francês

Normal
Perninha de frango estufada com tomate e 

cenoura, massa esparguete e feijão verde 

salteado
Dieta

Perninha de frango estufada com tomate e 

cenoura, massa esparguete e feijão verde cozido

Ovolactoveg.
Empadão de grão e legumes salteados com feijão 

verde
Sobremesa Fruta da época [banana]

Pão Pão de mistura1

Sopa Creme de legumes

Normal
Filete de pescada gratinados com arroz de 

brócolos e cenoura

Dieta
Filete de pescada grelhado com arroz de brócolos 

e cenoura

Ovolactoveg.
Soja com arroz colorido [milho, brócolos e 

cenoura]

Sobremesa Fruta da época [pera]

Pão Pão de mistura1

Sopa Feijão branco e couve lombarda

Normal

Massa à lavrador [carne de porco e frango 

estufados com feijão vermelho, cenoura, tomate 

e lombarda com massa macarronete1]

Dieta

Carne de porco e frango estufados simples com 

cenoura, tomate e lombarda com massa 

macarronete1

Ovolactoveg.

Cogumelos estufados com feijão vermelho, 

cenoura, tomate, couve lombarda e massa 

macarronete

Sobremesa Fruta da época [maçã vermelha]

Pão Pão de mistura1

NOTA (*): 

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, 13Tremoço, 14Moluscos. 

Para quem não é alérgico ou intolerante, estas substâncias ou produtos são completamente inofensivas. 

Caso necessite informação adicional sobre os produtos em causa deve solicitar aos funcionários.

Declaração nutricional: valores médios de 100 g ou 100 ml, 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.

Legenda: VE - Valor energético, Líp. - Lípidos, AG Sat. - Ácidos Gordos Saturados, HC - Hidratos de Carbono, Prot. - Proteínas.
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Pode ser solicitada a  Ficha Técnica do Pão aos funcionários.

Q
u

in
ta

-F
ei

ra

Pode ser solicitada a  Ficha Técnica do Pão aos funcionários.

Se
xt

a-
Fe

ir
a

Pode ser solicitada a  Ficha Técnica do Pão aos funcionários.

Se
gu

n
d

a-
Fe

ir
a

Pode ser solicitada a  Ficha Técnica do Pão aos funcionários.

Te
rç

a-
Fe

ir
a

Pode ser solicitada a  Ficha Técnica do Pão aos funcionários.
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Semana de 16 a 20 de Março de 2020



VE

(KJ)

VE

(Kcal)

Lip.

(g)

AG Sat.

(g)

HC

(g)

Açúcar

(g)

Proteína 

(g)

Sal

(g)

Sopa Creme de legumes

Normal
Calamares no forno com arroz de feijão verde e 

cenoura

Dieta
Filetes de pescada grelhados com arroz de feijão 

verde e cenoura

Ovolactoveg.
Ervilhas cozidas com arroz de feijão verde e 

cenoura
Sobremesa Fruta da época [pera]

Pão Pão de mistura1

Sopa Feijão verde e cenoura

Normal
Bifinhos de frango estufados em tomatada com 

massa e salteado de brócolos

Dieta
Bifinhos de frango estufados em tomatada com 

massa e brócolos cozidos

Ovolactoveg.
Legumes chineses de tomatada com massa de 

feijão vermelho e salteado de brócolos
Sobremesa Fruta da época

Pão Pão de mistura1

Sopa Alho francês

Normal

Filetes de pescada no forno com crosta de broa, 

feijão preto estufado, arroz branco e salada de 

alface e cenoura em juliana

Dieta

Filetes de pescada no forno com crosta de broa, 

arroz branco e salada de alface e cenoura em 

juliana

Ovolactoveg.
Feijão preto estufado com ratatouille com crosta 

de broa, arroz branco, salada de alface e cenoura

Sobremesa Fruta da época [kiwi]

Pão Pão de mistura1

Sopa Creme de cenoura

Normal

Perninha de frango estufada ao natural com 

beringela, courgette, pimento e tomate e 

esparguete salteado

Dieta

Perninha de frango estufada ao natural com  

beringela, courgette, pimento e tomate com 

esparguete cozido

Ovolactoveg.
Hambúrguer de espinafres com ratatouille 

[beringela, curgete, pimento e tomate]
Sobremesa Fruta da época [laranja]

Pão Pão de mistura1

Sopa Feijão branco e couve lombarda

Normal

Saladinha de pescada com delícias do mar 

envolvido em batata, raspas de ovo e alface em 

juliana

Dieta
Pescada desfiada envolvida em batata, ervilha, 

cenoura e alface

Ovolactoveg.
Saladinha de ovo, batata e legumes com molho 

verde
Sobremesa Fruta da época ou gelado

Pão Pão de mistura1

6 Ementa Pré-Escolar / Prolongamentos de Horário / 1º Ciclo EB

Município de Vale de Cambra

Semana de 23 a 27 de Março de 2020

Se
gu

n
d

a-
Fe

ir
a

Pode ser solicitada a  Ficha Técnica do Pão aos funcionários.

NOTA (*): 

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, 13Tremoço, 14Moluscos. 

Para quem não é alérgico ou intolerante, estas substâncias ou produtos são completamente inofensivas. 

Caso necessite informação adicional sobre os produtos em causa deve solicitar aos funcionários.

Declaração nutricional: valores médios de 100 g ou 100 ml, 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.

Legenda: VE - Valor energético, Líp. - Lípidos, AG Sat. - Ácidos Gordos Saturados, HC - Hidratos de Carbono, Prot. - Proteínas.

Te
rç

a-
Fe

ir
a

Pode ser solicitada a  Ficha Técnica do Pão aos funcionários.

Q
u

in
ta

-F
ei

ra

Pode ser solicitada a  Ficha Técnica do Pão aos funcionários.

Se
xt

a-
Fe

ir
a

Pode ser solicitada a  Ficha Técnica do Pão aos funcionários.

Q
u

ar
ta

-F
ei

ra

Pode ser solicitada a  Ficha Técnica do Pão aos funcionários.



VE

(KJ)

VE

(Kcal)

Lip.

(g)

AG Sat.

(g)

HC

(g)

Açúcar

(g)
Proteína (g)

Sal

(g)

Sopa Creme de cenoura

Normal
Esparguete à bolonhesa com brócolos, couve flor 

salteada

Dieta
Peito de frango grelhado com massa de brócolos e 

couve flor cozidas

Ovolactoveg.
Ervilhas salteadas com esparguete, brócolos e 

couve flor salteados
Sobremesa Fruta da época [laranja]

Pão Pão de mistura1

Sopa Espinafres com grão

Normal Arroz de cavala com tomate e pimentos salteados

Dieta Arroz de cavala com tomate e salada de alface

Ovolactoveg.
Caril de grão com arroz branco e salada de alface e 

pimentos salteados
Sobremesa Fruta da época [maçã amarela]

Pão Pão de mistura1

Sopa Alho francês

Normal
Perna de perú assada no forno com massa com 

feijão verde e cenoura salteados

Dieta
Perna de perú assada no forno com massa com 

feijão verde e cenoura cozidos

Ovolactoveg.
Cogumelos salteados com massa, feijão verde e 

cenoura salteados
Sobremesa Fruta da época

Pão Pão de mistura1

Sopa Creme de legumes

Normal
Pescada com crosta de pão ralado, ervas, arroz à 

primaveril (cenoura, couve e feijão verde)

Dieta
Pescada com crosta de pão ralado, ervas, arroz à 

primaveril (cenoura, couve e feijão verde)

Ovolactoveg.
Lentilhas estufadas com arroz à primaveril 

[cenoura, couve e feijão verde]
Sobremesa Fruta da época [clementina]

Pão Pão de mistura1

Sopa Espinafres

Normal

Feijoada de frango [frango estufado com feijão 

branco, couve lombarda e cenoura] com arroz 

branco

Dieta
Frango estufado ao natural com couve lombarda e 

cenoura com arroz branco
Ovolactoveg. Feijoada vegetariana com arroz branco

Sobremesa Fruta da época [maçã vermelha]

Pão Pão de mistura1

NOTA (*): 

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, 13Tremoço, 14Moluscos. 

Para quem não é alérgico ou intolerante, estas substâncias ou produtos são completamente inofensivas. 

Caso necessite informação adicional sobre os produtos em causa deve solicitar aos funcionários.

Declaração nutricional: valores médios de 100 g ou 100 ml, 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.

Legenda: VE - Valor energético, Líp. - Lípidos, AG Sat. - Ácidos Gordos Saturados, HC - Hidratos de Carbono, Prot. - Proteínas.
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Fe

ir
a

Pode ser solicitada a  Ficha Técnica do Pão aos funcionários.

Q
u

in
ta

-F
e

ir
a

Pode ser solicitada a  Ficha Técnica do Pão aos funcionários.

Se
xt

a-
Fe

ir
a

Pode ser solicitada a  Ficha Técnica do Pão aos funcionários.

Q
u

ar
ta

-F
e

ir
a

Pode ser solicitada a  Ficha Técnica do Pão aos funcionários.

Se
gu

n
d

a-
Fe

ir
a

Pode ser solicitada a  Ficha Técnica do Pão aos funcionários.
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