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Bailiado do Alentejo, Portugal 
 

GRAND CHAPITRE DE PORTUGAL 
 

ÉVORA, 6 – 8 novembro de 2020 
 

 
 

Templo de Diana 
 

O “São Martinho” é uma época do ano muito especial no Alentejo que nos 

traz castanhas, água-pé e caça! Uma grande tradição na antiga cidade de 

Évora, património mundial da UNESCO, desde 1986. Évora, capital da 

província do Alentejo, famosa pelos seus vinhos e sua gastronomia, é 

uma cidade-museu, com raízes que remontam à época romana. 
  

 

Junte-se a nós na descoberta do encanto do sul de Portugal, para um fim-

de-semana prolongado na história, natureza, luxo, gastronomia, 

descoberta de vinhos e acima de tudo, para um descontraído convívio da 

Chaîne. E, claro, devem planear uma estadia mais longa para aproveitar 

ao máximo a visita a este cantinho português! 
 

         
 

 

Informações e contactos: Dr. Jean Ferran, ferran@monchique.com 

mailto:ferran@monchique.com
mailto:ferran@monchique.com
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Caros Membros e Amigos, 

Depois do grande acontecimento internacional no Porto, em setembro 2019, era tempo 

de organizar um « Grand Chapitre » no Alentejo, região que nos 

traz excelentes recordações. 

O nosso confrade Dr. Jean Ferran, Bailli Provincial ao Sul do Tejo, 

que tão bem conhecemos, propõe um interessante e variado 

programa, com alguns clássicos, tais como o Palácio de Cadaval 

e Convento do Espinheiro, sem esquecer, como se verá, o tema 

do momento sobre as « Alterações Climáticas » e seus efeitos na 

Vinha. 

O próximo Grand Chapitre, que também incluirá as entronizações 

na OMGD, será um momento de grande e alargado convívio, por 

isso se esperando uma afluência diversificada, com representantes não apenas das 

diferentes regiões portuguesas, mas também internacionais. 

Não deixem de reservar esta data, como eu já fiz; estou certo que irão ter boas 

ocasiões para recordar. Tão perto da Escola de Gastronomia, os nossos alunos não 

faltarão à chamada, uma vez mais. 

Aníbal Soares 

Bailli Délégué / Président de la Chaîne des Rôtisseurs (Portugal) 

Membre du Conseil Magistral (Paris), Officier Commandeur de la Chaîne. 

*****  

Tenho o prazer de organizar este Grand Chapitre, em torno da cidade 

antiga de Évora, uma das mais belas cidades de Portugal e de 

apresentar os tesouros escondidos do Alentejo.  

Estou ansioso para recebê-lo! 

Dr. Jean Ferran 

Bailli Provincial du Sud du Tage, Commandeur 

 

“O mundo está (finalmente) a descobrir o Alentejo. Venha lá antes que todo mundo chegue.” 

mailto:ferran@monchique.com
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O MENU ! 
 

 

O Chapitre será baseado no "Convento do Espinheiro", situado nos arredores da cidade 

de Évora, um convento histórico favorecido pelos reis de Portugal desde 1458, e 

convertido num hotel de 5 estrelas com todas as comodidades modernas e um 

fantástico SPA.  https://www.conventodoespinheiro.com/ 

O Convento do Espinheiro é um membro de longa data da Chaîne des Rôtisseurs, e é 

aqui que será realizado, na noite de sábado, o Jantar de Gala. É claro que pode 

prolongar a sua estadia, se desejar aproveitar ao máximo a visita a Évora… e nós 

podemos ajudá-lo, se necessário. O Alentejo tem muito a oferecer e um dia não chega 

para explorar a cidade de Évora! 
 

Sexta-feira, 6 de novembro "Direto para a ação!" 

• Receção com um cocktail, ao final da tarde, hospedado pela nossa Chargée de 

Mission da ACCR, a princesa Diana, duquesa de Cadaval no palácio de Sua 

família, com a participação dos alunos da Escola de Gastronomia da Chaîne, 

patrocinada pela ACCR. 

• O cocktail será seguido de um jantar amigável, servido na “Enoteca Cartuxa”, 

propriedade da famosa fundação vinícola "Fundação Eugénio Almeida", que 

produz alguns dos melhores vinhos do Alentejo. 
 

Sábado, 7 de novembrol  “O Alentejo Profundo” 

• Vamos viajar de autocarro até à adega "HF" em Estremoz para começar o dia com 

uma conferência do nosso Confrade e Professionel du Vin, Miles Edlmann sobre 

o tema "Alterações Climáticas e Viticultura em Portugal" para falar sobre os 

desafios enfrentados pelos viticultores, especialmente no sul de Portugal. 

• Depois, uma visita à adega liderada pelo famoso enólogo David Baverstock que, 

ao introduzir técnicas australianas modernas, revolucionou a produção de vinho 

no sul de Portugal. 

mailto:ferran@monchique.com
https://www.conventodoespinheiro.com/
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• O almoço terá lugar no restaurante da adega onde o Chef Bernardo nos fará 

saborear o melhor da gastronomia alentejana e vamos perceber o verdadeiro 

significado da  "gastronomia sustentável"! 

• Após o almoço, visitaremos uma Fábrica de Cortiça, a Cortiçarte em Azaruja, 

onde se descobrirá tudo o que pode ser feito através desta matéria-prima, 

nomeadamente sapatos, bolsas e até mesmo candelabros… 

Voltaremos cedo ao hotel, com bastante tempo para descansar, antes de: 

• "A grande celebração!"  Noite de Gala no Convento do Espinheiro (Smoking): 

o Começando com uma taça de vinho espumante português, vamos preparar-

nos para a Cerimónia de Entronização.  

o Após a Cerimónia de Entronização iremos tomar umas bebidas antes do 

jantar, durante o qual ouviremos um “Cante Alentejano”, um género 

musical português da região do Alentejo, baseado em música vocal sem 

instrumental, considerado pela UNESCO como Património Cultural 

Imaterial da Humanidade. 

o O jantar gastronómico, preparado especialmente para a Chaîne, também 

nos permitirá celebrar e em grande estilo, a São Martinho! 

 

 

Domingo, 8 de novembro "A manhã seguinte" 

Visita guiada a Évora ou Tempo Livre. 
 

"E a Grande Final" 

• Todos nos reunimos para um fantástico Brunch de Despedida, no Convento do 

Espinheiro. 

 

Lembre-se de usar as Insígnias da Chaîne em todas as refeições e o Colar da Chaîne na 

cerimónia de Entronização e no jantar de gala! 

mailto:ferran@monchique.com
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INFORMAÇÃO PRÁTICA 
 

 O aeroporto mais próximo é o de Lisboa (LIS), sendo a viagem para Évora fàcil, de 

aproximadamente 1h20, pelas autoestradas A2 / A6. Os transfers de Lisboa para Évora 

podem ser organizados, mas provavelmente serão mais caros do que alugar um carro! A 

alternativa é o aeroporto de Faro (FAO), no Algarve, conectado por voos charter para a 

maioria das cidades da Europa, é um agradável passeio de duas horas e meia pelo sul do 

Alentejo. 

 

Se vem do exterior, sugerimos fortemente que estenda a sua estadia para explorar o 

Alentejo (as cidades históricas de Évora, Estremoz e Vila Viçosa estão próximas umas das 

outras e vale muito a pena conhecer) e também passar alguns dias para visitar a bela Lisboa 

ou jogar golfe no Algarve. Teremos o maior prazer em ajudá-lo a organizar o seu programa, 

é só falar connosco. 

 

É provável que o clima seja quente durante o dia (24ºC / 75ºF), mais frio à noite (15ºC / 

58ºF). Novembro pode ser muito agradável no Alentejo (o verão do São Martinho!), mas 

pode haver um aguaceiro.... Então, aconselhamos a que traga uma camisola leve para a 

noite e um guarda-chuva (embora o hotel forneça um, se necessário). As ruas da calçada 

não são fáceis de andar de salto alto, já estamos a avisar! 

  

Tentaremos responder da melhor maneira possível a qualquer dificuldade que encontrem e 

confessamos sinceramente que esperamos ansiosos a vossa vinda para vos mostrar o 

nosso belo Alentejo. 
 

CONTACTO DE E-MAIL: ferran@monchique.com  

 

 

VIVE LA CHAÎNE ! 

 

Este programa ainda está sujeito a pequenas alterações! 

mailto:ferran@monchique.com
mailto:ferran@monchique.com
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A CIDADE DE ÉVORA 
 

Évora é a capital da região sul-central do Alentejo em Portugal. No 

centro histórico da cidade, fica o antigo templo romano de Évora (também 

chamado de templo de Diana). Nas proximidades, casas caiadas de 

branco cercam a Catedral de Évora, uma enorme estrutura gótica iniciada 

no século XII. A Igreja de São Francisco apresenta arquitetura gótica e 

barroca, além da Capela dos Ossos, com esqueletos.  
 

Estendendo-se para além das muralhas medievais da cidade, 

encontramos o Aqueduto da Água de Prata, em arco, datado do século XVI. A Praça do 

Giraldo é a praça principal centenária, centralizada em torno da Fonte Henriquina. Num 

antigo palácio perto da catedral, o Museu de Évora exibe 

arte e artefatos que abrangem a história da cidade. 

Igrejas notáveis incluem a Igreja de Nossa Senhora da 

Graça, com estátuas clássicas na sua fachada 

renascentista, e a Igreja de São João, sendo a nave  

coberta por azulejos azuis, concluídos em 1711. 

 

Do “Lonely Planet”: “Uma das cidades medievais mais bem preservadas de Portugal, Évora 

é um lugar encantador para se aprofundar no passado. Dentro das muralhas do século XIV, 

as ruas estreitas e sinuosas de Évora levam a impressionantes obras arquitetónicas: uma 

elaborada catedral medieval e claustros; as colunas cinematográficas do Templo Romano 

(perto dos intrigantes banhos romanos); e uma pitoresca praça da cidade, outrora o local de 

alguns episódios horríveis, cortesia da Inquisição. Além das suas virtudes históricas e 

estéticas, Évora também é uma animada cidade 

universitária, e os seus muitos restaurantes 

atraentes servem comida alentejana saudável. Fora 

da cidade, monumentos neolíticos e vinícolas 

rústicos proporcionam ótimos passeios de um dia.”  

mailto:ferran@monchique.com
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O ALENTEJO PROFUNDO 

Ficará enfeitiçado – O Alentejo, a maior região de 

Portugal, cobrindo um terço do país, realmente cativa. 

Pense em planícies secas e douradas, encostas 

onduladas e trepadeiras verde-limão. Um litoral 

acidentado, aldeias 

caiadas de branco tradicionais, cidades de mármore e 

majestosas cidades medievais. O seu povo é orgulhoso e 

melancólico, que se apega corajosamente ao artesanato 

local. As tradições agrícolas centenárias - e a produção de 

cortiça - estão aqui. O rico passado do Alentejo oferece esculturas paleolíticas, fragmentos 

de conquistadores romanos e sólidas igrejas visigóticas. Existem bairros projetados por 

mouros e fortalezas inspiradoras, onde, nas sus alturas, são construídos os ninhos de 

cegonhas. 

E a cozinha? O Alentejo é o destino da comida 

tradicional. As delícias gastronómicas são 

abundantes - carne de porco, caça, pão, queijo, vinho 

e, ao longo da costa. os frutos do mar. Aves e plantas 

raras são prolíficas, e as oportunidades para 

caminhadas são abundantes. 

 

mailto:ferran@monchique.com
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HF Winery: Vinho, Arte, Altruísmo 

Howard’s Folly é uma mistura bem-

sucedida de três ingredientes-chave: uma 
parceria   de sucesso entre um grande enólogo 
David Baverstock, e o empresário Howard 
Bilton; a sua paixão partilhada por usar o 

melhor das castas portuguesas; e uma missão: dar algo em troca 
através do patrocínio de uma instituição de caridade baseada em 
artes para crianças desfavorecidas, a Sovereign Art Foundation. 

A inovação, a paixão e a nossa missão impulsionam tudo 

o que fazemos, e permitem-nos produzir consistentemente 
deliciosos vinhos premiados.   

Construímos a primeira adega urbana em Portugal! 
 
 
Sediado na bela e histórica cidade de Estremoz, 
transformamos um edifício listado numa adega de última 
geração. Utilizamos cubas mais pequenas para tirar 
partido da qualidade superior do fruto e manter os lotes 
de vinho separados para que possamos desenvolver 
cuvées mais reservados, monocastas e vinhos de alta 
qualidade… 
 

Não somos apenas apaixonados pelo vinho.  Também somos apaixonados apoiantes das 

artes visuais e devolvemos à comunidade apoiando a Sovereign Art Foundation 

(SAF). A SAF usaa arte para angariar fundos que permitem às crianças desfavorecidas usar 
aulas de arte como terapia e reabilitação, dando a estas crianças uma oportunidade na vida 
que provavelmente não teriam tido de outra forma. 
 

 

https://www.howardsfollywine.com/ 
 

 

 

 

mailto:ferran@monchique.com
https://www.howardsfollywine.com/
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CORTIÇARTE – ARTE EM CORTIÇA 

https://www.facebook.com/corticartee/ 

 

 

 

    

 

 

 

mailto:ferran@monchique.com
https://www.facebook.com/corticartee/
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O Nosso Hotel: 

CONVENTO DO ESPINHEIRO***** 

https://www.conventodoespinheiro.com/en/ 
 

A origem do Convento do Espinheiro está ligada a uma lenda que conta a aparição de uma 
imagem da Virgem em cima de um espinheiro, por volta de 1400. Em 1412, um pequeno 
local de peregrinação foi construído em homenagem a Nossa Senhora, dada a crescente 
importância que esta aparição teve, durante o reinado de D. Afonso V. A igreja foi fundada 
em 1458 e posteriormente o convento, povoado por monges da ordem de São Jerónimo, a 
quem a igreja é dedicada.   
 

 
Os quartos que reservamos para si e que estão incluídos no preço do Chapitre são 
modernos quartos "DeLuxe", como demonstra a foto abaixo à esquerda. Se desejar reservar 
um quarto ou suíte diferente, informe-nos e solicitaremos uma nova cotação.  

mailto:ferran@monchique.com
https://www.conventodoespinheiro.com/en/
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O PALÁCIO CADAVAL  

https://www.palaciocadaval.com/index-en.html 

 

«Com mais de seis séculos de história, um local único para celebrar a vida, um 

destino essencial no Alentejo, um convite para viajar e sonhar.» 

Diana, Duquesa de Cadaval 
 

 Temos o privilégio de contar com SAR Diana, duquesa 
de Cadaval e seu marido, o príncipe Charles Philippe 
d'Orléans, como membros ativos da Chaîne des 
Rôtisseurs. O seu apoio e contribuição para a nossa 
Escola de Gastronomia em Évora foram essenciais 
para a fundação da escola. Por isso, estamos muito 
gratos pelo convite, e ai, na sua casa, será o momento 
para conhecermos alguns dos alunos da Escola de 
Gastronomia, que estarão a servir as bebidas neste 
momento gastronómico.   

 
O Palácio Cadaval é o lar e a propriedade da família Duques de Cadaval, desde a sua 
fundação no século XIV até hoje. Construído sobre as ruínas de um castelo mouro, e sujeito 
a muitas mudanças ao longo dos séculos, o resultado final é uma combinação única de 
estilos mudéjar, gótico e manuelino.   

Situada no centro histórico de Évora, em frente ao Templo Romano, possui uma vasta área 
residencial, desenvolvendo-se em vários andares, dois jardins internos e uma igreja, que é o 
local de descanso final para todas as gerações da família Duques de Cadaval. A igreja 
também é de interesse nacional, devido ao seu interior deslumbrante, destacado por painéis 
de azulejos, assinados pelo artista António de Oliveira, datados do início do século XVIII. 
O Palácio Cadaval é atualmente a residência da Duquesa de Cadaval e sua família, 
embora a igreja e algumas das salas sejam abertas ao público durante todo o ano, exibindo 
itens raros: livros, cartas, armas, pinturas, esculturas, móveis, porcelana, retratos e 
acessórios de viagem, entre outros objetos de valor e grande interesse histórico. 

Nos últimos 21 anos, o Palácio Cadaval também sediou uma série de eventos culturais: o 
Festival Clássico de Évora, com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian; O Festival de 
Orientais, dedicado à música tradicional do Oriente e o Festival de Música Sacra de Évora, 
dedicado à herança musical tradicional da música em todo o mundo. O Palácio Cadaval 
recebe frequentemente coros nacionais e internacionais, para apresentações abertas ao 
público, assim como solistas e grupos de música, além de exposições internacionais de arte 
com pintura, escultura e fotografia.  

mailto:ferran@monchique.com
https://www.palaciocadaval.com/index-en.html
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A ESCOLA DE GASTRONOMIA 
 

 

 

A Escola de Gastronomia da Chaîne des Rôtisseurs foi fundada em Évora, 
em 2012, para oferecer aos jovens estudantes de famílias carenciadas, com 
idades compreendidas entre os 12 e os 
16 anos, um espaço de aprendizagem, 
onde os alunos se reúnem no período 
pós aulas e antes do regressar a casa, 
com os objetivos de:  

 

• Despertar nos jovens o interesse 
sobre o ramo do catering, por meio 
do contacto com a gastronomia e a 
enologia. 

• Revelar o potencial criativo para o 
emprego local, no setor da gastronomia e motivá-los a seguir uma 
carreira nesse ramo. 

• Incentivar a aquisição de habilidades básicas específicas nas áreas de 
alimentos e vinhos e descobrir novos talentos nesse setor. 

• Incentivar os alunos a obter uma qualificação educacional secundária de 
"Técnico Qualificado" no ramo do catering. 

• Introduzi-los no património gastronómico e enológico do Alentejo, com o 
objetivo de desenvolver o turismo, o emprego e a economia local. 

 

O curso tem a duração de 2 anos, distribuídos por 420 horas, com carga 
horária de 2 horas por dia, 3 dias por 
semana e inclui formação teórica e prática 
em todos os aspetos do ramo da hotelaria 
e da culinária, além de visitas a 
restaurantes, hotéis, entidades vinícolas 
selecionadas e Escolas de hotéis, sendo 
que até hoje 57 alunos se formaram e 
obtiveram o seu diploma, enquanto 12 
estão agora em formação. 

mailto:ferran@monchique.com
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INSCRIÇÃO 
 

O custo total do Chapitre, incluindo 2 noites de estadia num quarto DeLuxe no Hotel 

Convento do Espinheiro 5 *, todas as refeições e transportes descritos neste folheto é 

de 950€00 por pessoa. 
 

Pagamento por transferência bancária, no momento da sua reserva, para a conta do 

Bailiado do Alentejo: 
 

Banco Millennium – IBAN: 0033 0000 4535762592805 - SWIFT/BCI: BCOMPTPL 

Por favor, certifique-se de que todos os custos bancários são cobrados para o 

remetente da transferência. 
 

Se desejar prolongar a sua estadia no Convento do Espinheiro 5 * antes ou depois do 

Chapitre, o custo de um Quarto Duplo "DeLuxe" será de 170€00 por quarto e por noite, 

pequeno-almoço e taxas incluídas. Informe-nos o mais cedo possível de qualquer 

solicitação especial, de modo a garantir a disponibilidade e evitar deceções. 
 

Por outro lado, se infelizmente não se puder juntar a nós para o capítulo inteiro, entre 

em contato por e-mail e solicite uma cotação especial.  
 

CONTACTO DE E-MAIL: ferran@monchique.com  
 

 

Notas importantes: 
 

1. Alguns eventos podem ter lugares limitados, pelo que as reservas serão aceites 
estritamente por ordem de chegada do pagamento. 

 
2. O preço inclui transporte do Hotel “Convento do Espinheiro” para todos os locais, mas 

sem transporte para o aeroporto ou local de escolha privada. 
 

3. Certifique-se de que possui um seguro, caso seja necessário (infelizmente) cancelar. 
 

4. Cancelamentos: Para qualquer pedido de cancelamento recebido antes de 15 de 
setembro de 2020, os pagamentos efetuados serão reembolsados na íntegra, 
deduzindo uma taxa de administração de 50€00 por pessoa. Após o 15 de setembro 
de 2020, nenhum reembolso será possível em caso de cancelamento.   

 

mailto:ferran@monchique.com
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FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

Por favor, preencha este formulário e devolva por e-mail, juntamente com as “normas legais” para: 

ferran@monchique.com ou por correio para: Dr. Jean Ferran, Apt.33, 8550-909 Monchique, Portugal, 

com confirmação do pagamento antes de 15 de setembro de 2020. As reservas feitas ou pagas após 

esta data serão aceites, se possível, mas não podem ser garantidas. 

 
 

MEMBRO 

Nome: ___________________________ Apelido: ___________________________________ 

Morada: ______________________________________________ Código Postal: ___________ 

País: ________________________ E-mail:__________________________________________ 

Telefone: ______________________  Telemóvel: _________________________________ 

Nacionalidade: _____________________  Bailiado: ______________ Grau: ______________ 

Línguas faladas: ________________________________________________________________ 

Eu desejo ser entronizado(a) / Promovido(a) a: ________________________________________ 
 

CÔNJUGE 

Nome: ___________________________ Apelido: _____________________________________ 

Nacionalidade: _____________________  Bailiado: ______________ Grau: ________________ 

Línguas faladas: _________________________________________________________________ 

Eu desejo ser entronizado(a) / Promovido(a) a: _________________________________________ 

 

CONVIDADO(S) (Adicione folhas, se necessário) 

Nome: ___________________________ Apelido: _______________________________________ 

Nacionalidade: __________________________ Línguas faladas: ____________________________ 

Eu desejo ser entronizado(a) / Promovido(a) a: ___________________________________________ 

 

Nome: ___________________________ Apelido: _______________________________________ 

Nacionalidade: __________________________ Línguas faladas: ____________________________ 

Eu desejo ser entronizado(a) / Promovido(a) a: ___________________________________________ 

 

INFORMAÇÃO ESSENCIAL: Data de Chegada: ____________ Data de Partida: ______________ 

mailto:ferran@monchique.com
mailto:ferran@monchique.com
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CONDIÇÕES LEGAIS 

Eu, abaixo assinado : 

Apelido :________________________ 

Nome : __________________________  
 

Autorizo expressamente a obtenção de 

uma ou mais fotografias (tirar, editar, 

gravar, digitalizar) que me representem, 

assim como a reprodução, divulgação e 

publicação, por qualquer meio e em 

qualquer meio (papel, eletrónico, ...), de 

uma ou mais fotografias que me 

representem nos contextos estritamente 

indicados : a Publicação on-line no site 

da Chaîne des Rôtisseurs ou nas redes 

sociais da associação, a Ilustração de 

artigos de imprensa ou qualquer 

comunicação externa (brochuras, 

apresentação, ...) e interna (newsletter, 

e-News, ...) relacionada com a Chaîne 

des Rôtisseurs. 

 Esta autorização é dada sem limitação 

no tempo. 

 Reconhece-se que toda gente tem um 

direito exclusivo à sua imagem e ao uso 

que dela é feito. Além disso, noto que, 

na ausência de acordo da minha parte no 

âmbito desta autorização, a minha 

imagem não pode ser objeto de qualquer 

edição, uso ou circulação. 

 Após a aceitação, eu reconheço as 

condições relacionadas com a minha 

participação, a saber: 

- A confirmação da elegibilidade da 

minha imagem para divulgação do 

Bailliage de Portugal, bem como da 

Chaîne des Rôtisseurs internacional; e 

- O procedimento de cancelamento e 

reembolso conforme confirmado no 

Formulário de Inscrição. 
 

 

Local : __________________________ 

Data : ___________________________ 

Assinatura________________________ 

 

THE LEGAL BIT 

I, the undersigned: 

Surname:_____________________ 

Name:_________________________ 

 

I expressly authorize the taking of one 

or more photographs (taking, editing, 

recording, scanning) representing me. 

Reproduction, dissemination and 

publication, by any means and on any 

medium (paper, electronic, ...), of one 

or more photographs representing me 

in the contexts strictly stated: o 

Publication on-line on the website of 

the Chaîne des Rôtisseurs or the social 

networks of this association, o 

Illustration of press articles, o Any 

external communication (brochures, 

presentation, ...) and internal 

(newsletter, e-News, ...) related to the 

Chaîne des Rôtisseurs.  

 This authorization is given without 

limitation in time.  

 It is acknowledged that everyone has 

an exclusive right to his/her image and 

the use that is made of it. Also, I note 

that in the absence of agreement on my 

part within the framework of this 

authorization, my image cannot be the 

object of any editing, use or 

circulation.  

 Following acceptance of my 

participation, I acknowledge the 

conditions related to my participation, 

namely : 

- The confirmation of the eligibility of 

my image for dissemination of the 

Bailliage de Portugal, as well as the 

international Chaîne des Rôtisseurs; 

and  

- The cancellation and refund 

procedure as confirmed in the 

Registration Form.  
 
 

Place :__________________________ 

 

Date : _________________________ 

 

Signature : ______________________ 

 

MENTIONS LÉGALES 

Je soussigné(e) :  

 Nom : ________________________ 

Prénom________________________ 

 

J’autorise expressément la prise d’une 

ou plusieurs photographie(s) 

(captation, fixation, enregistrement, 

numérisation) me représentant ainsi 

que la reproduction, la diffusion et la 

publication, par tous moyens et sur 

tous supports (papier, électronique…), 

d’une ou plusieurs photographie(s) me 

représentant dans le(s) cadre(s) 

strictement énoncé(s): o Mise en ligne 

sur le site internet de La Chaîne des 

Rôtisseurs ou les réseaux sociaux de 

ladite association, o Illustration 

d’articles de presse (o Tout support de 

communication externe (plaquettes, 

présentation, …) et interne (lettre 

d’information, e-news, …) relatif à La 

Chaîne des Rôtisseurs.  

 Cette autorisation est donnée sans 

limitation de durée.  

 Il est rappelé que toute personne a un 

droit exclusif sur son image et 

l’utilisation qui en est faite. Aussi, j’ai 

bien noté qu’à défaut d’accord de ma 

part dans le cadre de la présente 

autorisation, mon image ne pourra 

faire l’objet d’une quelconque 

fixation, utilisation ou diffusion.  

 En acceptant ma participation, 

j’accepte les conditions liées à ma 

participation à savoir :  

- Confirmation de l'éligibilité de mon 

image pour la diffusion du Bailliage 

de Portugal, ainsi que de la Chaîne 

internationale des Rôtisseurs; et 

- Les conditions d’annulation et 

remboursement précédemment décrite 

dans le Formulaire d’inscription.  
 

 

Fait à: ________________________ 

Le : __________________________ 

Signature : _____________________ 

mailto:ferran@monchique.com

