
Caro Colega 

Mais um ano em que se vão reunir os alunos, professores, 

funcionários e amigos do Tchivinguiro,  Escola de Regentes 

Agrícolas, “ Dr Francisco Machado”. 

Continuamos assim a ser resistentes relembrando os bons 

momentos que passámos juntos. 

Na nossa  memória estão também todos aqueles que já parti-

ram para “a tal” longa viagem, mas que continuam a ajudar-

nos a cimentar, cada vez mais, o espírito e a união que nos 

caracterizam.  

Assim, traz a família para reavivares memórias de muitos 

anos. Para além do essencial convívio à volta da mesa, possas 

também contar e ouvir histórias do teu tempo e guarda-las  

para o futuro, assim como as imagens deste convívio em que 

certamente para além dos assíduos, poderás encontrar         

alguém cujo paradeiro desconhecias. 

É por tudo isto e não só, que a organização solicita  que atem-

padamente te inscrevas e efectues o pagamento. É imprescin-

dível a tua presença!! 

Para qualquer esclarecimento entra em contacto com 

Benjamim Moreira ( Mim ) Telefone: 962925086   

    Email: benjamim.moreira@gmail.com  

Associação dos Amigos do Tchivinguiro 

Tchivinguiro WebServices 2016 

Rua do Mercado, 28 

3050-445 Pampilhosa   Portugal 

Mail : tchivinguiro@sapo.pt 

           tchivinguiro@gmail.com 

Website: http://www.tchivinguiro.net 

Contactos: 

Telefone     231 949 557 

Telemóvel  913 581 619 

Associação Amigos do Tchivinguiro 

XXX Encontro Caldas 2016 

Restaurante “  A Lareira “ 

            Alto do Nobre 

        CALDAS DA RAÍNHA 

                                  GPS 
                         N -  39º 25´ 32´´ 
                         W -  09º 10´13´´  

Telefone :  262 823 432  

Email: 23432lareira@mail.telepac.pt  

WebSite: http://www.restaurantealareira.com/ 

 

4 de Junho de 2016 
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                           Ficha de inscrição 

NOME_______________________________ 

_____________________________________ 

MORADA_____________________________ 

C.P. _____ -___ _________________________ 

TELEF. _________________________________ 

ADULTOS …………. ___ X 30,00€= _______ € 

CRIANÇAS (4 / 9anos)___ X15,00€= _______€ 

TOTAL = ________€ 

PAGAMENTO: 

Cheque nº 

___________________________ 

Banco: _______________________  

Balcão:_______________________ 

Transf. p/ conta:  

NIB:             003501100000461790062 

IBAN : PT50003501100000461790062 

    Assinatura:  

 

____________________________________ 

                          Preços de Crianças 

  0 a 3 anos : Grátis 

  4 aos 9 : 15,00 € 

  A partir do 10 anos 30,00 € 

EMENTA 

Recepção 

Mini pataniscas da Marciana 

Mini espetos de melão com presunto 

Tapas de Broa de milho c/ requeijão e mel 

Tapas de pão saloio com presunto serrano 

Canapés de salmão, queijo, presunto etc. 

Mini rissóis de peixe, croquete de carne 

 

Vinho branco seco, Porto  branco seco 

Moscatel, sumo laranja e águas 

COUVERT 

Pão com manteiga 

SOPA 

Creme de brócolos com queijo e amêndoa 

PEIXE 

Bacalhau em creme aveludado à Chef 

Com  puré de batata e juliana de legumes finos 

CARNE 

Medalhões de lombinho salteados à D. Manuel 

Com arroz de frutos  secos, feijão e cenoura 

SOBREMESA 

Gelado delícia de caramelo 

CAFÉ E DIGESTIVOS 

Whisky novo, aguardentes, licores,  

Bagaceiras e vinhos do Porto 

LANCHE 

MESA DE QUEIJOS 

Queijos Nacionais e tipo Internacionais 

Broa de milho, Pão saloio, tostinhas ,  

bolachas de  queijo 

Doce de framboesa, mel e marmelada 

MESA DE FRUTAS 

Centro de fruta descascada composta 

por ananás, uvas, melão, papaia , meloa 

Manga, kiwi e laranja 

MESA DE DOCES 

Bolo de noz , bolo de chocolate,  

tarte de frutas,  Pão de Ló de Alfeizerão 

Doce de bolacha, mousse de chocolate 

Arroz doce, bolos secos, pudim de leite 

e  barriga de freira 

CEIA 

Caldo verde com chouriço 

Carne de porco à Portuguêsa 

Com batata castelo e salada colorida 

CAVE 

Vinho tinto Lareira 

Vinho branco Lareira 

Águas, sumos e refrigerantes 

 

Destaca pelo picotado e envia  p/ organização 

Pagamento por  multibanco, faz o scanner do recibo e 

envia por mail o comprovativo com o nome. 


