
 

 
Por motivos imprevistos, a ementa poderá sofrer alterações. 

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, 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. 

 

COLÉGIO DE LAMAS                                     

Semana de 5 a 9 fevereiro de 2018 

Almoço – Pré e 1º Ciclo      
Segunda   

Sopa Sopa de repolho 

Prato Pescada  com puré e legumes4 
Dieta  

Vegetariana  

Sobremesa Fruta da época 
  

Terça   

Sopa Sopa de couve-flor 

Prato Frango assado com arroz5,6,12 
Dieta  

Vegetariana  

Sobremesa Fruta da época 
  

Quarta   

Sopa Sopa de couve lombarda 

Prato Bacalhau com natas1,3,4,5,6,7 
Dieta  

Vegetariana  

Sobremesa Fruta da época 
  

Quinta   

Sopa Sopa de legumes1,3,5,6,7,8,12 
Prato Carne de porco estufada com macarrão e cogumelos1,3,5,6 
Dieta  

Vegetariana  

Sobremesa Fruta da época 
  

Sexta   

Sopa Creme de legumes 

Prato Rojões à portuguesa 

Dieta  

Vegetariana  

Sobremesa Fruta da época 
 

 

Açaí 
"Devido ao seu alto teor de polifenóis, combate a proliferação de alguns tipos de cancro, 
nomeadamente de leucemia. Devido ainda aos seus antioxidantes e à presença de ácido oleico, pode 
proteger as células do cérebro, melhorando as funções cognitivas e motoras, podem ainda tratar a 
síndrome metabólica." 
Mafalda Rodrigues de Almeida - Superalimentos Refeições com mais vida 
 
 



 

 
Por motivos imprevistos, a ementa poderá sofrer alterações. 

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. 

 

COLÉGIO DE LAMAS                                     

Semana de 12 a 16 fevereiro de 2018 

Almoço – Pré e 1º Ciclo      
 

Segunda   

Sopa  

Prato  

Dieta  

Vegetariana  

Sobremesa  
  

Terça   

Sopa  

Prato  

Dieta  

Vegetariana  

Sobremesa  
  

Quarta   

Sopa Sopa de couve lombarda1,3,5,6,7,8,12 
Prato Espaguete à bolonhesa5,6,12 
Dieta  

Vegetariana  

Sobremesa Fruta da época 
  

Quinta   

Sopa Sopa de legumes1,3,5,6,7,8,12 
Prato Arroz de frango 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 
Dieta  

Vegetariana  

Sobremesa Fruta da época 
  

Sexta   

Sopa Sopa de legumes1,3,5,6,7,8,12 
Prato Pescada com salada russa 1,5,6,7 
Dieta  

Vegetariana  

Sobremesa Fruta da época 
 
 

 

Sabia que? 
"Os cereais integrais, são hidratos de carbono de absorção lenta, ricos em fibras, vitaminas e minerais. 
Alguns bons exemplos: arroz integral, millet, cevada, trigo-sarraceno, aveia, milho…" 
Francisco Varatojo - Os Alimentos Também Curam 
 
 



 

 
Por motivos imprevistos, a ementa poderá sofrer alterações. 

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, 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. 

 

COLÉGIO DE LAMAS                                     

Semana de 19 a 23 fevereiro de 2018 

Almoço – Pré e 1º Ciclo      
 

Segunda   

Sopa Sopa de repolho1,3,5,6,7,8,12 
Prato Esparguete com carne picada1,3,6,12 
Dieta  

Vegetariana  

Sobremesa Fruta da época 
  

Terça   

Sopa Sopa de couve-flor1,3,5,6,7,8,12 
Prato Peixe à Gomes Sá 4 
Dieta  

Vegetariana  

Sobremesa Fruta da época 
  

Quarta   

Sopa Sopa de couve lombarda1,3,5,6,7,8,12 
Prato Feijoada  à infantil3,4,5,6 
Dieta  

Vegetariana  

Sobremesa Fruta da época 
  

Quinta   

Sopa Sopa de legumes1,3,5,6,7,8,12 
Prato Pescada com salada russa 4 
Dieta  

Vegetariana  

Sobremesa Fruta da época 
  

Sexta   

Sopa Sopa de legumes1,3,5,6,7,8,12  
Prato Arroz de frango e salada5,6,12 
Dieta  

Vegetariana  

Sobremesa Fruta da época 
 
 
 

 

Couves-de-bruxelas 
"Contêm glucosinolatos e substancias ricas em enxofre com capacidades desintoxicantes. São 
excelentes fontes de vitaminas A, C, manganês e fitonutrientes que ajudam a proteger o organismo do 
stress oxidativo e das mutações indesejadas no ADN." 
Mafalda Rodrigues de Almeida - Superalimentos Refeições com mais vida   
 
 

 



 

 
Por motivos imprevistos, a ementa poderá sofrer alterações. 

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, 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. 

 

COLÉGIO DE LAMAS                                     

Semana de 26 fevereiro a 2 março de 2018 

Almoço – Pré e 1º Ciclo      
Segunda   

Sopa Sopa de repolho 

Prato Ovos mexidos com legumes 
Dieta  

Vegetariana  

Sobremesa Fruta da época 
  

Terça   

Sopa Sopa de couve-flor 

Prato Perca cozida com batata e brócolos4 
Dieta  

Vegetariana  

Sobremesa Fruta da época 
  

Quarta   

Sopa Sopa de couve lombarda 

Prato Lombo de porco assado com arroz1,3,4,5,6,7 
Dieta  

Vegetariana  

Sobremesa Fruta da época 
  

Quinta   

Sopa Sopa de legumes1,3,5,6,7,8,12 
Prato Carne de porco estufada com macarrão e cogumelos1,3,5,6 
Dieta  

Vegetariana  

Sobremesa Fruta da época 
  

Sexta   

Sopa Creme de legumes 

Prato Filetes de peixe com arroz de ervilhas 

Dieta  

Vegetariana  

Sobremesa Fruta da época 
 

 

Açaí 
"Devido ao seu alto teor de polifenóis, combate a proliferação de alguns tipos de cancro, 
nomeadamente de leucemia. Devido ainda aos seus antioxidantes e à presença de ácido oleico, pode 
proteger as células do cérebro, melhorando as funções cognitivas e motoras, podem ainda tratar a 
síndrome metabólica." 
Mafalda Rodrigues de Almeida - Superalimentos Refeições com mais vida 
 
 

 

 


