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A RAINHA SANTA REGRESSA A TORRE DE
PALMA NUM ALMOÇO COM A ESCRITORA
ISABEL STILWELL
10 out 2019 17:53

J.M.A

A 2 de novembro, o Torre de Palma Wine Hotel, em Monforte, celebra a história da
Rainha Santa Isabel num almoço que contará com a presença da escritora e jornalista
Isabel Stilwell, autora do livro “Isabel de Aragão - Entre o Céu e o Inferno”.
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Isabel Stilwell, escritora e jornalista.

O Torre de Palma Wine Hotel, situado no Alentejo vinhateiro, propõe um dia diferente, repleto de história. O
programa vai celebrar a ligação de Isabel de Aragão à Torre de Palma e à região de Estremoz.

“No Séc. XIV, a Rainha Santa Isabel, para apaziguar as relações da família, decidiu passar para as mãos de Pedro
Afonso, filho bastardo de D. Dinis, a herdade de Torre de Palma”, conta Isabel Rebelo, proprietária do hotel,
sublinhando que “para nós é uma grande honra ter a Isabel Stilwell connosco para falar desta rainha”.

O programa de 2 de novembro, promete levar os participantes até à corte de Isabel de Aragão. Com a sua paixão
contagiante pela narrativa envolvendo rainhas, Isabel Stilwell contará a história desta Rainha, conhecida como a
padroeira da cidade de Coimbra.

No restaurante do hotel, Basilii, o chefe de cozinha Filipe Ramalho servirá um almoço cujo menu é inspirado no
receituário da época, em que cada ingrediente tinha a sua função na medicina e bem-estar da corte. O programo
termina com uma visita guiada por Isabel Stilwell à capela da Rainha Santa Isabel em Estremoz.

Torre de Palma Wine Hotel

Herdade de Torre de Palma, Monforte

Contactos: Tel.  245 038 890 ; E-mail  reservas@torredepalma.com

O Torre de Palma Wine Hotel apresenta duas alternativas para a celebração deste dia, podendo optar por passar
o dia no hotel que inclui um welcome drink, a apresentação sobre a Rainha Santa Isabel, o almoço no Basilii e
visita à capela em Estremoz (transporte não assegurado) pelo preço de 50,00 euros.

O fim de semana no hotel (1 a 3 de novembro) em quarto familiar com pequeno-almoço incluído, orça os 590,00
euros ou em quarto duplo superior com pequeno-almoço, incluído, pelo preço de 620,00 euros.
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