
 

 

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. 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.  

 

LATI-LIGA DOS AMIGOS DA TERCEIRA IDADE 
RESTAURANTE 

Semana de 29 de março a 4 de abril de 2021 

Almoço          
 

Segunda    

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

Prato Filetes panados c/ arroz de feijão1,3,4,7 

Dieta Filetes no forno c/ arroz4 

Sobremesa  Fruta da epoca 

 

Terça    

Sopa Sopa de cozido1,3,6,7 

Sopa enriquecida Bife de peru 

Prato Molho de cogumelos c/ arroz7 

Dieta Bife de peru grelhado c/ arroz branco 

Sobremesa  Pudim7 

 

Quarta    

Sopa Sopa de tomate 

Prato Arinca no forno c/ batata assada4 

Dieta Arinca cozida c/ batata e legumes4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Quinta    

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

Prato Cozido à portuguesa1,3,6,7 

Dieta Cozido simples 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Sexta    

Sopa Sopa de couve portuguesa1,3,5,6,7,8,12 

Prato Bacalhau cozido c/ batata e grão4 

Dieta Bacalhau cozido c/ batata e grão4 

Sobremesa  Serradura1,3,5,6,7,8,11,12 

 

Sábado   

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

Prato Lombo de porco assado c/ arroz alegre12 

Dieta Lombo de porco assado c/ arroz alegre12 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Domingo   

Sopa Sopa de grão com massinhas1,3,5,6,7,8,12 

Prato Borrego assado c/ batata assada 

Dieta Bife de frango grelhado c/ massa espiral1,3 

Sobremesa  Fruta da época 

 

 

Bolachas 

A maioria das bolachas que encontramos no supermercado contêm níveis elevados de açúcar e 

gordura. Desta forma, confecionar as bolachas em casa pode ser uma solução fácil para diminuir 

o consumo destes dois macronutrientes. 

Experimente juntar 200g de aveia com 130g de maçã ralada, 1 colher de chá de canela, 30g de 

azeite e uma pitada de sal e leve ao forno depois de 30 min no frio. Dica: para colocar no forno, 

estender a massa com um rolo e cortar com a ajuda de moldes de bolacha. 

 



 

 

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. 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.  

 

LATI-LIGA DOS AMIGOS DA TERCEIRA IDADE 
RESTAURANTE 

Semana de 5 a 11 de abril de 2021 

Almoço          
 

Segunda    

Sopa Canja1,3 

Prato Frango de caril c/ batata frita e arroz1,5,6,12 

Dieta Frango assado c/ arroz 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Terça    

Sopa Caldo verde1,3,5,6,7,8,12 

Prato Bacalhau com broa c/ batata a murro1 

Dieta Bacalhau cozido c/ batata e legumes4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Quarta    

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

Prato Rancho à moda de viseu1,3,6,7 

Dieta Bife de frango grelhado c/ arroz 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Quinta    

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

Prato Carapauzinhos fritos c/ arroz de pimentos1,4,5,6 

Dieta Peixe-espada grelhado c/ batata e salada4 

Sobremesa  Doce à lati3,5,6,7 

 

Sexta    

Sopa Creme de couve-flor1,3,5,6,7,8,12 

Prato Ensopado de borrego1,3,5,6,7,8,11,12 

Dieta Bife de peru grelhado c/ massa1,3 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Sábado   

Sopa Sopa de agrião com grão1,3,5,6,7,8,12 

Prato Salmão grelhado c/ batata cozida4 

Dieta Pescada cozida c/ legumes4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Domingo   

Sopa Sopa camponesa1,3,5,6,7,8,12 

Prato Perna de peru assada c/ arroz de cenoura12 

Dieta Perna de peru assada c/ arroz de cenoura12 

Sobremesa  Fruta da época 

 

 

Pão de ló 

O pão de ló, também chamado bolo esponjoso, é um doce típico da Páscoa. A sua receita 

original era feita com ovos, açúcar e farinha de trigo sem fermento. 

Este bolo tem várias versões um pouco por todo o Mundo mas em Portugal também encontramos 

versões modificadas desta receita e que se tornaram símbolos das regiões onde são feitos, como o 

pão de ló de Alfeizerão, Ovar, Margaride e Arouca. 

 



 

 

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, 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.  

 

LATI-LIGA DOS AMIGOS DA TERCEIRA IDADE 
RESTAURANTE 

Semana de 12 a 18 de abril de 2021 

Almoço          
 

Segunda    

Sopa Sopa à lavrador1,3,5,6,7,8,12 

Prato Bacalhau à zé do pipo c/ puré de batata1,3,4,5,6,7,8,10,11,12 

Dieta Bacalhau cozido c/ batata e legumes4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Terça    

Sopa Sopa primavera1,3,5,6,7,8,12 

Prato Favas guisadas com entrecosto e enchidos1,3,6,7 

Dieta Bife de frango grelhado c/ massa1,3 

Sobremesa  Pudim de ovos3,7 

 

Quarta    

Sopa Sopa caramela1,3,6,7 

Prato Perca cozida c/ batata cozida e feijão-verde4 

Dieta Perca cozida c/ batata cozida e feijão-verde4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Quinta    

Sopa Canja1,3 

Prato Frango na pucara c/ arroz 

Dieta Frango assado c/ arroz 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Sexta    

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

Prato Choco frito c/ açorda1,3,5,6,7,8,11,14 

Dieta Sala de peixe3,4 

Sobremesa  Gelatina1,3,6,7,8,12 

 

Sábado   

Sopa Sopa de couve portuguesa1,3,5,6,7,8,12 

Prato Macarronada1,3,6,7 

Dieta Bife de frango grelhado c/ espirais1,3 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Domingo   

Sopa Sopa de feijão-verde 

Prato Filetes de pescada c/ arroz de tomate1,3,4,5,6 

Dieta Filetes de pescada c/ arroz de tomate1,3,4,5,6 

Sobremesa  Fruta da época 

 

 

Salsa 

Além do seu sabor agradável e de aprimorar o gosto de outros alimentos, a salsa também oferece 

benefícios para a saúde. 

Tem uma ação diurética, ajudando na retenção de líquidos, faz bem à pele porque é rica em 

vitamina C. Também previne gripes e constipações e pela sua ação diurética ajuda a prevenir 

infeções urinárias. 

 



 

 

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, 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.  

 

LATI-LIGA DOS AMIGOS DA TERCEIRA IDADE 
RESTAURANTE 

Semana de 19 a 25 de abril de 2021 

Almoço          
 

Segunda    

Sopa Sopa de feijão-verde1,3,5,6,7,8,12 

Prato Carne de vaca estufada c/ puré de batata1,3,5,6,7,8,12 

Dieta Lombo de porco assado c/ massa espiral1,3 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Terça    

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

Prato Arroz de polvo14 

Dieta Corvina cozida c/ batata e legumes4 

Sobremesa  Gelatina1,3,6,7,8,12 

 

Quarta    

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

Prato Alheira c/ batata frita e ovo estrelado1,3,5,6 

Dieta Bife de peru grelhado c/ arroz 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Quinta    

Sopa Sopa de alho-francês1,3,5,6,7,8,12 

Prato Atum com feijão-frade4 

Dieta Peixe cozido c/ batata e legumes4 

Sobremesa  Pudim de pão1,3,6,7,8,12 

 

Sexta    

Sopa Canja1,3 

Prato Frango à alentejana c/ arroz5,6 

Dieta Frango assado c/ arroz 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Sábado   

Sopa Sopa de couve lombarda e feijão catarino1,3,5,6,7,8,12 

Prato Peixe cozido c/ batata e legumes4 

Dieta Peixe cozido c/ batata e legumes4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Domingo   

Sopa Caldo verde1,3,6,7 

Prato Carne de porco à portuguesa5,6,12 

Dieta Bife de frango grelhado c/ massa1,3 

Sobremesa  Doce7 

 

 

Revolução de abril 

Sabia que o regime do Estado Novo foi um dos mais longos regimes autoritários da Europa até à 

data? 

O 25 de abril marcou o início de uma nova era para Portugal, um país que depois de 48 longos 

anos tornou-se finalmente numa república democrática. 

O cravo tornou-se o símbolo da revolução, tendo sido dado aos soldados como forma de 

agradecimento pela liberdade. 

 



 

 

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. 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.  

 

LATI-LIGA DOS AMIGOS DA TERCEIRA IDADE 
RESTAURANTE 

Semana de 26 de abril a 2 de maio de 2021 

Almoço          
 

Segunda    

Sopa Sopa camponesa1,3,5,6,7,8,12 

Prato Rissóis de camarão c/ pastéis de bacalhau e arroz alegre1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 

Dieta Peixe cozido c/ batata e legumes4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Terça    

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

Prato Frango assado c/ batata frita e arroz5,6 

Dieta Frango assado c/ arroz 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Quarta    

Sopa Sopa de espinafres e grão1,3,5,6,7,8,12 

Prato Solha c/ à meuniére e puré de batata1,3,4,5,6,7,8,12 

Dieta Solha no forno c/ puré de batata1,3,4,5,6,7,8,12 

Sobremesa  Pudim de ovos3,7 

 

Quinta    

Sopa Sopa de tomate 

Prato Arroz de pato 

Dieta Arroz de pato 

Sobremesa  Pudim de ovos3,7 

 

Sexta    

Sopa Sopa de agrião1,3,5,6,7,8,12 

Prato Bacalhau à conde da guarda c/ batata frita1,3,4,5,6,7,8,12 

Dieta Bacalhau cozido c/ batata e legumes4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Sábado   

Sopa Sopa de nabiças1,3,5,6,7,8,12 

Prato Ervilhas com ovos escalfados c/ enchidos1,3,6,7,9,10,11 

Dieta Bife de frango grelhado 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Domingo   

Sopa Sopa de feijão e hortaliça1,3,5,6,7,8,12 

Prato Carapauzinhos fritos c/ arroz de pimentos1,4,5,6 

Dieta Peixe cozido c/ batata e legumes4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

 

Dia do trabalhador 

Sabia que antes do dia do trabalhador, as pessoas chegavam a trabalhar 12 a 18 horas por dia? 

Foi com o objetivo de lutar pelas 8 horas diárias de trabalho que milhares de pessoas se juntaram 

em Chicago para protestar contra as condições de trabalho. Os danos foram tantos que 

originaram a expressão “Mártires de Chicago” e foi em sua homenagem que o Congresso 

Internacional em Paris decidiu que o 1 de maio passaria a ser o Dia do Trabalhar. 

 



 

 

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.  

 

LATI-LIGA DOS AMIGOS DA TERCEIRA IDADE 
RESTAURANTE 

Semana de 3 a 9 de maio de 2021 

Almoço          
 

Segunda    

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

Prato Hambúrguer de bovino c/ batata frita e ovo estrelado1,3,5,6,12 

Dieta Bife de frango grelhado c/ arroz 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Terça    

Sopa Sopa de feijão-verde1,3,5,6,7,8,12 

Prato Bacalhau à brás3 

Dieta Bacalhau cozido c/ batata e legumes4 

Sobremesa  Gelatina1,3,6,7,8,12 

 

Quarta    

Sopa Canja1,3 

Prato Salsichas enroladas em couve lombarda c/ arroz1,12 

Dieta Bife de peru grelhado c/ arroz 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Quinta    

Sopa Creme de abóbora1,3,5,6,7,8,12 

Prato Empadão de atum1,3,4,5,6,7,8,12 

Dieta Salada de peixe3,4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Sexta    

Sopa Sopa de coentros1,3,5,6,7,8,12 

Prato Feijoada à transmontana1,3,6,7 

Dieta Lombo de porco assado c/ arroz 

Sobremesa  Aletria1,3,5,6,7 

 

Sábado   

Sopa Sopa de agrião1,3,5,6,7,8,12 

Prato Chocos guisados c/ com ervilhas e legumes14 

Dieta Peixe cozido c/ batata e legumes4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Domingo   

Sopa Sopa da horta 

Prato Misto de salgados c/ arroz alegre1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 

Dieta Peito de frango grelhado c/ arroz alegre 

Sobremesa  Fruta da época 

 

 

Plástico 

Parte da estratégia para um planeta mais sustentável passa pela redução do consumo do plástico. 

Assim, evite: utilizar produtos descartáveis, comprar água engarrafada; utilizar sacos de plástico nas 

frutas e legumes dos supermercados (utilize sacos de papel); opte por produtos vendidos a granel e 

recicle o plástico que tiver mesmo de utilizar. 

 



 

 

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.  

 

LATI-LIGA DOS AMIGOS DA TERCEIRA IDADE 
RESTAURANTE 

Semana de 29 de março a 4 de abril de 2021 

Jantar          
 

Segunda    

Sopa Juliana de legumes 

Prato Almôndegas de vaca estufadas c/ massa1,3,6,12 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Terça    

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

Prato Caldeirada de bacalhau4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Quarta    

Sopa Sopa de tomate 

Prato Hambúrguer de vaca c/ à primavera1,6,12 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Quinta    

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

Prato Maruca no forno c/ salada russa3,4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Sexta    

Sopa Sopa de couve portuguesa1,3,5,6,7,8,12 

Prato Frango assado c/ massa1,3,12 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Sábado   

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

Prato Peixe cozido c/ batata e legumes4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Domingo   

Sopa Creme de agrião com massinhas1,3,5,6,7,8,12 

Prato Espetada de peru no forno c/ arroz alegre 

Sobremesa  Fruta da época 

 

 

Bolachas 

A maioria das bolachas que encontramos no supermercado contêm níveis elevados de açúcar e 

gordura. Desta forma, confecionar as bolachas em casa pode ser uma solução fácil para diminuir 

o consumo destes dois macronutrientes. 

Experimente juntar 200g de aveia com 130g de maçã ralada, 1 colher de chá de canela, 30g de 

azeite e uma pitada de sal e leve ao forno depois de 30 min no frio. Dica: para colocar no forno, 

estender a massa com um rolo e cortar com a ajuda de moldes de bolacha. 

 



 

 

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.  

 

LATI-LIGA DOS AMIGOS DA TERCEIRA IDADE 
RESTAURANTE 

Semana de 5 a 11 de abril de 2021 

Jantar          
 

Segunda    

Sopa Canja1,3 

Prato Red fish assado c/ batata assada4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Terça    

Sopa Caldo verde1,3,5,6,7,8,12 

Prato Hambúrguer de vaca no forno c/ arroz branco1,6,12 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Quarta    

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

Prato Massa de peixe1,3,4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Quinta    

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

Prato Perna de frango assada c/ esparguete1,3,12 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Sexta    

Sopa Creme de couve-flor1,3,5,6,7,8,12 

Prato Caldeirada de bacalhau4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Sábado   

Sopa Sopa de agrião com grão1,3,5,6,7,8,12 

Prato Lombo de porco assado c/ esparguete1,3,12 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Domingo   

Sopa Sopa camponesa1,3,5,6,7,8,12 

Acomp. prato  Abrótea assada à provençal 

Acomp. prato i Salada russa 

Sobremesa  Fruta da época 

 

 

Pão de ló 

O pão de ló, também chamado bolo esponjoso, é um doce típico da Páscoa. A sua receita 

original era feita com ovos, açúcar e farinha de trigo sem fermento. 

Este bolo tem várias versões um pouco por todo o Mundo mas em Portugal também encontramos 

versões modificadas desta receita e que se tornaram símbolos das regiões onde são feitos, como o 

pão de ló de Alfeizerão, Ovar, Margaride e Arouca. 

 



 

 

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.  

 

LATI-LIGA DOS AMIGOS DA TERCEIRA IDADE 
RESTAURANTE 

Semana de 12 a 18 de abril de 2021 

Jantar          
 

Segunda    

Sopa Sopa à lavrador1,3,5,6,7,8,12 

Prato Tirinhas de porco estufadas c/ esparguete1,3 

Sobremesa  Pudim7 

 

Terça    

Sopa Sopa primavera1,3,5,6,7,8,12 

Prato Peixe-espada grelhado c/ batata cozida e legumes4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Quarta    

Sopa Sopa caramela1,3,6,7 

Prato Salsichas enroladas em couve lombarda c/ arroz1,12 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Quinta    

Sopa Canja1,3 

Prato Bacalhau cozido c/ legumes4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Sexta    

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

Prato Carne de vaca estufada c/ à primavera12 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Sábado   

Sopa Sopa de couve portuguesa1,3,5,6,7,8,12 

Prato Peixe assado no forno c/ batata cozida4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Domingo   

Sopa Sopa de feijão-verde 

Prato Frango assado c/ massa1,3,12 

Sobremesa  Fruta da época 

 

 

Salsa 

Além do seu sabor agradável e de aprimorar o gosto de outros alimentos, a salsa também oferece 

benefícios para a saúde. 

Tem uma ação diurética, ajudando na retenção de líquidos, faz bem à pele porque é rica em 

vitamina C. Também previne gripes e constipações e pela sua ação diurética ajuda a prevenir 

infeções urinárias. 

 



 

 

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.  

 

LATI-LIGA DOS AMIGOS DA TERCEIRA IDADE 
RESTAURANTE 

Semana de 19 a 25 de abril de 2021 

Jantar          
 

Segunda    

Sopa Sopa de feijão-verde1,3,5,6,7,8,12 

Prato Abrótea no forno c/ batata assada4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Terça    

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

Prato Empadão de vitela1,3,5,6,7,8,12 

Sobremesa  Gelatina1,3,6,7,8,12 

 

Quarta    

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

Prato Caldeirada de bacalhau4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Quinta    

Sopa Sopa de alho-francês1,3,5,6,7,8,12 

Prato Carne de vaca estufada c/ puré de batata1,3,5,6,7,8,12 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Sexta    

Sopa Canja1,3 

Prato Lombo de fogonero no forno c/ salada russa3,4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Sábado   

Sopa Sopa de couve lombarda e feijão catarino1,3,5,6,7,8,12 

Prato Perna de peru assada c/ arroz 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Domingo   

Sopa Caldo verde1,3,6,7 

Prato Peixe cozido c/ batata e legumes4 

Sobremesa  Doce1,3,7,8,12 

 

 

Revolução de abril 

Sabia que o regime do Estado Novo foi um dos mais longos regimes autoritários da Europa até à 

data? 

O 25 de abril marcou o início de uma nova era para Portugal, um país que depois de 48 longos 

anos tornou-se finalmente numa república democrática. 

O cravo tornou-se o símbolo da revolução, tendo sido dado aos soldados como forma de 

agradecimento pela liberdade. 

 



 

 

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.  

 

LATI-LIGA DOS AMIGOS DA TERCEIRA IDADE 
RESTAURANTE 

Semana de 26 de abril a 2 de maio de 2021 

Jantar          
 

Segunda    

Sopa Sopa camponesa1,3,5,6,7,8,12 

Prato Frango assado no forno c/ massa fusilli1,3 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Terça    

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

Prato Açorda alentejana1,3,5,6,7,8,11 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Quarta    

Sopa Sopa de espinafres e grão1,3,5,6,7,8,12 

Prato Arroz à valenciana1,2,6,7,9,10,14 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Quinta    

Sopa Sopa de tomate 

Prato Maruca cozida c/ batata e legumes4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Sexta    

Sopa Sopa de agrião1,3,5,6,7,8,12 

Prato Bife de vaca estufado c/ arroz de ervilhas 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Sábado   

Sopa Sopa de nabiças1,3,5,6,7,8,12 

Prato Pescada assada no forno c/ batata assada4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Domingo   

Sopa Sopa de feijão c/ hortaliça1,3,5,6,7,8,12 

Prato Empadão de vitela1,3,5,6,7,8,12 

Sobremesa  Fruta da época 

 

 

Dia do trabalhador 

Sabia que antes do dia do trabalhador, as pessoas chegavam a trabalhar 12 a 18 horas por dia? 

Foi com o objetivo de lutar pelas 8 horas diárias de trabalho que milhares de pessoas se juntaram 

em Chicago para protestar contra as condições de trabalho. Os danos foram tantos que 

originaram a expressão “Mártires de Chicago” e foi em sua homenagem que o Congresso 

Internacional em Paris decidiu que o 1 de maio passaria a ser o Dia do Trabalhar. 

 



 

 

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, 9Aipo, 10Mostarda, 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.  

 

LATI-LIGA DOS AMIGOS DA TERCEIRA IDADE 
RESTAURANTE 

Semana de 3 a 9 de maio de 2021 

Jantar          
 

Segunda    

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

Prato Massa de peixe1,3,4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Terça    

Sopa Sopa de feijão-verde1,3,5,6,7,8,12 

Prato Costeletas c/ à salsicheiro e massa1,3,6,7,9,10,12 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Quarta    

Sopa Canja1,3 

Prato Caldeirada de bacalhau4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Quinta    

Sopa Creme de abóbora1,3,5,6,7,8,12 

Prato Macarronada1,3,6,7 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Sexta    

Sopa Sopa de coentros1,3,5,6,7,8,12 

Prato Pescada assada no forno c/ batata e legumes4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Sábado   

Sopa Sopa de agrião1,3,5,6,7,8,12 

Prato Tortilha à espanhola1,3,5,6,7 

Sobremesa  Fruta da época 

 

Domingo   

Sopa Sopa da horta 

Prato Peixe cozido c/ batata e legumes4 

Sobremesa  Fruta da época 

 

 

Plástico 

Parte da estratégia para um planeta mais sustentável passa pela redução do consumo do plástico. 

Assim, evite: utilizar produtos descartáveis, comprar água engarrafada; utilizar sacos de plástico nas 

frutas e legumes dos supermercados (utilize sacos de papel); opte por produtos vendidos a granel e 

recicle o plástico que tiver mesmo de utilizar. 

 

 


