
43º ENCONTRO ANUAL DOS EX-ALUNOS DO IILM 

CONVITE 

 

Caro(a) Colega, 

Aproxima-se mais um dos nossos convívios anuais. Vamos aproveitá-lo não desperdiçando esta 

oportunidade de convívio e reviver memórias. 

Retomando a tradição, no próximo último sábado de Maio, dia 26-05-2018 contamos contigo no 

43º Encontro dos ex-alunos do IILM. 

O local escolhido, com a realização do respectivo almoço de confraternização é o 

 

Restaurante O TALEGO em Rio Maior 

 

 
    Preço: 30,00 € (trinta euros) por pessoa adulta. 
    (Crianças até 3 anos - gratuito, dos 4 aos 9 - 50%, a partir dos 10 - 100%) 

 

Para facilitar a organização e proporcionar mais tempo para confraternização solicitamos que 

efectuem o pagamento por transferência bancária para:  

NIB :  0010.0000.69582900001.44 

Importante:  

1. Indiquem por favor o vosso nome na transferência e enviem o comprovativo por mail para 
basiliocresposilva@gmail.com 

2. Por questões de organização da sala, agradeço que façam a marcação o mais rapidamente 
possível, de preferência até 12 de Maio de 2018 

Em anexo consta o programa e informação sobre o local 

Solicito ainda que divulguem a informação aos colegas que eventualmente não constem da nossa 

base de dados. 

Um abraço 

Basílio 

 

ANEXOS: Informação do Local e Programa com a Ementa 

 

CONTAMOS CONTIGO 

CONFIRMA A TUA PRESENÇA LOGO QUE POSSAS 



43º ENCONTRO ANUAL DOS EX-ALUNOS DO IILM 

LOCALIZAÇÃO 

 
 

 

RESTAURANTE "O TALEGO" 

O Talego Buffet (Facebook) / O Talego - Eventos (Facebook). 

 

Em Rio Maior, na zona periférica do Alto da Serra, na proximidade das conhecidas 
salinas de Rio Maior e das grutas de Mira D'Aire. 

 

Coordenadas de GPS:  39º22'16.6''N  8º57'49.8''W 

          39.371275° -8.963833° 

 

ALOJAMENTO 

Facilmente encontrarão nos motores de busca de hotéis e similares o alojamento 
adequado. 

 



43º ENCONTRO ANUAL DOS EX-ALUNOS DO IILM 

PROGRAMA / EMENTA 

 

PROGRAMA 

12:00 H  Controlo de inscrições e recepção dos participantes, 

13:00 H  Aperitivos, 

13:30 H  Almoço, 

16.30 H  Bolo Comemorativo do Encontro acompanhado com espumante. 

 

EMENTA 

APERITIVOS 

e  

BEBIDAS 

Aperitivos 

Dry gin, 

Martini, 

Águas 

 

Rissóis de camarão, 

Pasteis de bacalhau, 

Croquetes de carne, 

Espelho de queijo e presunto fatiado, 

Passas de uvas, 

Amendoim picante, 

Ovo mexido com farinheira, 

Pataniscas de bacalhau, 

Tiras de bacon e misto de carnes 

grelhadas 

Vinhos e Bebidas 

 

Vinho Tinto Maduro, 

Vinho leve Branco e Rosé, 

Refrigerantes, 

Cervejas, 

Águas Minerais, 

 

Vinho do Porto, 

Amêndoa Amarga, 

Licor de café, 

Aguardente, 

Whisky novo 

e 

Café 

SOPA Sopa de Peixe, Canja de Galinha 

PEIXE Bacalhau com broa, batata a murro e salada mista 

CARNE 
Ganso de Vitela estufado com maçã assada, batata frita, arroz e Legumes 

salteados 

SOBREMESA Crepe de Chocolate com fruta e gelado 

DESPEDIDA Bolo Comemorativo e Espumante 

PREÇO P/ PESSOA 
30,00 € (trinta euros) por pessoa adulta 

(Crianças até 3 anos - gratuito, dos 4 aos 9 - 50%, a partir dos 10 - 100%) 

 

Preferencialmente paguem por transferência bancária para: NIB -  0010.0000.69582900001.44 

não se esquecendo de enviar por mail o comprovativo com a indicação do nome para: 
basiliocresposilva@gmail.com  

 


