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Comunicado à Imprensa 

As refeições na Escola Pública 

 As férias acabaram, aconteceram as Eleições Autárquicas e os 
problemas nas Escolas, infelizmente, continuam. 

Vimos hoje, voltar a, alertar para um problema que se arrasta há anos, as 
refeições na Escola Pública, quantidade e qualidade. 

Chegaram ao nosso conhecimentos as imagens que seguem em anexo, são 
refeições servidas em duas Escolas Básicas 2/3 e numa Secundária de três Concelhos 
da nossa Região.  

Uma vez que, pelo que nos vai chegando, este é um problema transversal a 
toda a região, optámos nesta primeira fase por não identificar nem as Escolas nem os 
Concelhos, preferindo fazer um alerta geral para que sejam tomadas as devidas 
providências para que imagens destas não se voltem a repetir e, isto não quer dizer 
que sejam proibidos os telefones nos refeitórios, bem antes pelo contrário, deve ser 
encorajada esta prática, talvez a única forma que os alunos têm de provar o que toda a 
gente sabe que se passa em, infelizmente, muitas cantinas da Escola Pública. 

Os Municípios e o Ministério de Educação têm que zelar pelo cumprimento dos 
contratos (que queremos crer, não permitem o que as imagens ilustram) estabelecidos 
com as empresas que fornecem as refeições. 

No seguimento deste comunicado vão ser enviados ofícios às Câmaras em 
questão e ao Ministério da Educação sobre estes casos específicos.  

As imagens seguem em anexo e dispensam qualquer comentário. 

 

O FUTURO DO NOSSO PAÍS, ESTÁ NA EDUCAÇÃO DOS NOSSOS FILHOS.  

 

Isidoro Roque 

Presidente CE 
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ANEXOS 
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(*) Rissóis por fritar 
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(*) Na Secundária 


