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BAILLIAGE PROVINCIAL “SUL DO TEJO” 

        Fim de Semana no Alentejo, 11 e 12 de novembro de 2017 

S. Martinho no 5º Aniversário da Escola de Gastronomia 

da Chaîne des Rôtisseurs 

Caros Confrades, uma vez mais o São Martinho (que é o Santo Padroeiro dos gansos, 

hoteleiros, vinicultores e alcoólicos, dos cavaleiros e até dos franceses…ideal para a 

Chaîne) nos chama para o Alentejo, para um fim-de-

semana muito especial de turismo e gastronomia. 
 

Como já é habitual, neste reencontro em Évora iremos 

comemorar o 5º aniversário da nossa Escola de 

Gastronomia, confraternizando com os nossos alunos e 

professores. 
 

A nossa base para a estadia (uma noite) será o nosso hotel 

favorito, o fantástico “Convento do Espinheiro 5*”, situado perto de Évora, membro da 

Chaîne des Rôtisseurs e da “Luxury Collection Hotel & Spa”. 

Iniciando a viagem na manhã de sábado, 11 de novembro, 

nos nossos carros privados, vindos do Algarve, Lisboa e Porto, 

efetuaremos a nossa primeira paragem pelas 13:30 horas, no 

restaurante “O Fialho” em Évora, onde o nosso Confrade 

Amor Fialho irá organizar para a Chaîne des Rôtisseurs um 

almoço, segundo a boa tradição Alentejana, e que tem feito 

deste restaurante de família, um marco mundialmente 

conhecido desde a sua abertura. Traje: Casual, Insígnia da Chaîne 

 
 

Em seguida, efetuaremos o check-in nos nossos quartos “De Luxo”, no Convento do 

Espinheiro, onde haverá tempo para descansar, explorar o hotel 

e o Spa ou outro programa pretendido. 

Já no final do dia, pelas 19 horas preparamo-nos para um cocktail 

no Palácio de Cadaval, a convite dos Príncipes Diana e Charles-

Philippe d’Orléans, para conhecermos os alunos e professores da 

Escola de Gastronomia da Chaîne e celebrar com eles o 5º 

aniversário. Aproveitamos ainda a ocasião festiva para entregar aos alunos e professores 

os seus diplomas e certificados. Em seguida, prosseguimos para um jantar no restaurante 

do Palácio, Cinco Quinas para provar as criações do novo Chef. Traje: Casual Elegante, Colar 

da Chaîne 
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No domingo, dia 12 de novembro, para terminar a nossa visita, irá ser servido um 

Almoço da São Martinho, por volta das 12 horas, preparado especialmente para nós pelo 

Chef do Convento do Espinheiro e servido na sua sala privada “sala das Cisternas”. Traje: 

Casual, Insígnia da Chaîne 

   
 

Especial programa completo: 
 

(Preço especial: inclui 1 noite no hotel em quarto “De Luxe”, transportes Hotel - Palácio e todas as refeições) 
 

2 Pessoas, quarto duplo 1 Pessoa, quarto individual 

620€00 360€00 

Procedimento / Reservas: 

Reservas deverão ser realizadas para o Jean Ferran: ferran@monchique.com 

Os pagamentos efetuados através de transferência bancária para a conta da Chaîne do Alentejo (os 

dados encontram-se mais abaixo), deverão ser confirmados com o envio do comprovativo junto com a 

reserva. 

Pedimos que reservem o mais brevemente possível e SEMPRE ATÉ ao dia 4 de novembro.  

Lugares limitados como tal as reservas serão aceites por ordem de chegada, e após data limite não poderão 

ser garantidas.   

Chaîne Alentejo: Banco Millennium – NIB (PT50) 0033 0000 4535 7625 92805 - SWIFT/BCI: BCOMPTPL  

Este programa está ainda sujeito a todas e quaisquer alterações! 

Preços dos eventos individuais: Preço P.P. 

Número de 

pessoas Subtotal 

Almoço “O Fialho” (11-11-2017) 60€00 x = 

Cocktail e Jantar no Palácio Cadaval (11-11-2017) 135€00 x = 

Almoço no Convento do Espinheiro (12-11-2017) 65€00 x = 

Quarto Duplo “De Luxe”, por noite B&B 145€00 x = 

Quarto Individual “De Luxe”, por noite B&B 125€00 x = 

  TOTAL:  
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