


PROGRAMA DE FIM DE ANO 2020/2021
Este ano, dedicamos estes quatro dias na Malhadinha ao Sistema Solar, homenageando o Sol, a 

estrela mais brilhante, e que ilumina de forma tão especial o nosso Alentejo.

A região alentejana é a zona de Portugal, uma das principais da Europa e do mundo, 
com maior número de horas de Sol. É também no Alentejo que existe

a maior central fotovoltaica do mundo. 

O Sol é a estrela central do nosso sistema e todos os planetas giram em seu redor.
Assim, dedicaremos cada um dos dias desta viagem na herdade aos planetas mais

próximos da nossa principal estrela. 





• Boas-vindas à Malhadinha: para aperitivo, preparámos uma seleção de vinhos a partir das castas 
mais plantadas no Alentejo, Roupeiro e Antão Vaz, acompanhado de surpresas tradicionais 
alentejanas preparadas pela nossa equipa de cozinha.

• Na chegada ao quarto, será recebido com o seu mapa astral disponível para consulta. Será que
acertamos?

• Visita à propriedade e à adega, seguida de uma prova de vinhos* que abordará o tema “a 
importância do Sol na produção das diversas tipologias de vinhos portugueses e do mundo”, Late 
Harvest, Tokays, Pedro Giménez entre outros. Na Roma Antiga, os vinhos mais apreciados eram 
os mais doces, produzidos com uvas mais amadurecidas pelo Sol.

• O jantar do primeiro dia será na cave de barricas, inspirado na gastronomia medieval, 
acompanhado por música litúrgica ao vivo. Katerina Nakuripova - Pereverzeva, professora na 
Flores Musicae - School of  Talents, no piano e na voz, convida Savva Pereverzev, no violino, e
Petr Pereverzev, na guitarra.

• Já no quarto, mergulhe no tema desta estadia, com um filme dedicado ao cosmos e ao universo. 
No conforto da sua suite, poderá assistir a “Gravidade”, de Alfonso Cuarón com Sandra Bullock 
e George Clooney, vencedor de 7 Óscares. A acompanhar a sessão terá o nosso mais recente vinho 
de sobremesa, o Late Harvest, da casta Petit Manseng, e pipocas caseiras com caramelo salgado 
e togarashi.

* a prova de vinhos poderá ser feita no primeiro dia ou em qualquer outro, sob marcação.

Quarta-feira, 30 de dezembro de 2020

Mercúrio é o planeta mais perto do Sol e, por isso, é o mais rápido a fazer a travessia solar, 
demorando apenas 88 dias a completar uma volta. O seu nome romano teve origem no deus grego, 
Hermes, conhecido por ser o mensageiro dos deuses, ágil e rápido, que voava graças às asas que 
Júpiter o presenteou na cabeça e nos pés. Mercúrio é também protetor dos viajantes e do 
comércio sendo frequentemente, associado a uma grande inteligência e conhecimento musical.
O primeiro dia na chegada à Malhadinha Nova é assim dedicado a este primeiro planeta do 
sistema solar, com muitas surpresas associadas à aprendizagem, viagens e à música.





Quinta-feira, 31 de dezembro de 2020

Marte é o quarto planeta a partir do Sol e foi batizado em homenagem ao deus romano 
Marte – correspondente grego, Ares. Marte era um deus poderoso, conhecido pelas suas batalhas 
e ao qual era dedicado o mês de Março para celebração das vitórias bélicas com corridas de 
cavalos. O planeta possui ainda o maior vulcão do sistema solar, o Monte Olimpo, sendo, assim, 
sinónimo de força e garra.

 
• O dia inicia com um pequeno-almoço reforçado, com carnes frias, sumos de frutas, ovos 
caseiros, pastelaria, bolos e café fresco.

• A manhã será dedicada a atividades ao ar livre, como caça, pesca, tiro com arco e tiro aos pratos. 
Vamos testar a sua perícia e desafiamo-lo a reencarnar o deus Marte.

• À mesa de almoço serão servidos os frutos desta manhã produtiva com a influência de Marte:
achigã pescado na Ribeira de Terges, petiscos de caça como perdiz, codorniz, lebre, coelho ou
tordos. Um verdadeiro festim.

• A aventura será o mote para uma tarde com passeios de moto 4, jipes, kart cross ou corridas de
cavalo, culminando com a observação do pôr-do-sol nas planícies alentejanas.

 
JANTAR DE FIM DE ANO

2020 A WORLD FULL OF STRANGE ANIMALS

Inspirado nos rótulos dos vinhos Malhadinha Nova, este jantar é dedicado à vida selvagem e à 
importância da preservação dos animais em vias de extinção. Nos nossos rótulos, desenhados à mão 
pela geração mais nova da família, estão zebras, leões, girafas, tubarões, raias, etc. Neste ano que 
termina, o documentário de David Attenborough mostrou-nos que pouco mais de 30% de vida 
selvagem resta no planeta. Propomos, por isso, uma experiência baseada na preservação das espécies.

A nossa cozinha orgânica, elaborada a partir de tudo o que produzimos na herdade, em regime 
extensivo e de forma sustentável, trará à mesa produtos de origem protegida como a vaca 
alentejana DOP, porco preto DOP, ovelha merina branca preta DOP, os legumes e frutas 
produzidos na Malhadinha.

Sendo África o berço da humanidade, são os seus sabores, riqueza cultural e animal que servirão de 
inspiração tanto para as receitas a serem apresentadas neste jantar, como para o dress code, que o 
desafiamos a elaborar usando toda a sua imaginação.

A passagem de ano será celebrada com fogo de artifício e outras surpresas para terminar este ano 
desafiante e dar início a uma nova fase, um renascimento.





Sexta-feira, 1 de janeiro de 2021

A Terra, o terceiro planeta mais próximo do Sol, também chamado de Mundo ou Planeta Azul, 
deriva da palavra homónima em latim, que significa solo, região.
No mundo romano, Geia era conhecida como Tellus Mater ou Mãe Terra. Nasceu do caos como
simbolismo do início da vida e da criação. É uma deusa com grande dimensão maternal, ícone de 
origem e nascimento. Vamos celebrar um novo ano com um desafio, a consciência de que 
devemos com urgência cuidar do nosso planeta.

 

• Acorde com a frescura matinal. Sinta os primeiros aromas e delicie-se com um pequeno-almoço
repleto de frutas, compotas e sumos naturais.

• A manhã será dedicada a plantar uma árvore, um sobreiro. Reservamos uma área da Malhadinha 
para que cada um possa plantar o seu sobreiro, uma árvore autóctone, da espécie do carvalho, que 
dá a cortiça, tão importante para a magia dos nossos vinhos. Cada árvore plantada terá uma placa 
com o seu nome para que possa testemunhar o seu crescimento na Malhadinha. É em Portugal, na 
localidade de Águas de Moura, que se localiza o sobreiro monumental com 234 anos e 16 metros 
de altura, considerado monumento nacional e o maior e mais velho sobreiro do Mundo.

• O almoço será um apogeu aos “Legumes da Horta”, uma refeição ligeira e delicada, 
acompanhada com os nossos vinhos mais perfumados.

• Durante a tarde faremos uma caça aos legumes. Está na hora de colher os frutos e os legumes 
nas nossas hortas biológicas para um jantar dedicado aos produtos da Terra. Leve os seus 
favoritos ao nosso chefe que ira prepará-los para acompanhar o seu prato preferido. A harmonizar 
os sabores,  ao jantar propomos uma viagem pela casta Syrah, em vinhos nacionais e do mundo, 
para análise das diferentes expressões desta casta cuja principal característica é os aromas telúricos.

• O serão será para refletir sobre o tema ao qual dedicamos este dia TERRA, O NOSSO 
PLANETA. Propomos o filme de David Attenborough, “A Life On Our Planet”, vencedor de dois 
Emmys, onde nos conta a história da sua vida e da evolução do planeta, a perda de habitats 
selvagens e propondo uma visão para o futuro. Esta sessão será acompanhada por uma infusão de 
hortelã da Ribeira de Terges.





Sábado, 2 de janeiro de 2021

O segundo planeta do Sistema Solar é conhecido por todos como a representação do feminino. A 
deusa grega Afrodite e romana Vénus, é símbolo de amor, beleza, paixão e erotismo. Teve, na sua 
relação secreta com Martes, o deus Cupido, responsável pelas relações amorosas. Depois da lua, 
o planeta Vénus é o ponto mais brilhante visto da Terra.

• Passeio matinal em balão de ar quente, a maneira mais romântica de celebrar o planeta que 
homenageamos. Observe do céu a perfeição da natureza numa das regiões menos povoadas da 
Europa, o Alentejo.

• Pequeno-almoço será servido onde o balão aterrar. A nossa equipa preparará para si uma refeição 
de início de dia memorável, num local surpresa, no segredo dos deuses.

• A manhã reserva ainda um workshop floral com Ion Rotaru, designer de flores, que ensinará a 
arte de fazer arranjos com o que a natureza nos oferece. Surpreenda o seu amor e leve da 
Malhadinha uma recordação com a sua assinatura.

• O almoço será um piquenique romântico entre as vinhas, no qual o nosso chefe Rodrigo Madeira 
propõe um menu muito natural e afrodisíaco a acompanhar os sensuais e exuberantes vinhos das 
castas Portuguesas Touriga Nacional e Alvarinho.

• A tarde é dedicada a um workshop “Enólogo por um dia”, na cave de barricas, onde poderá 
aprender a fazer um blend de vinhos a partir de vários lotes a envelhecer na nossa cave de barricas. 
Aprenda a técnica de blending e o que diferencia os nossos vinhos de outros do mundo.

• No check-out leve consigo o Sol do Alentejo, a Natureza, o Espaço, o Tempo, os Aromas e
Sabores, o Amor e a partilha destes momentos em família e entre amigos na Malhadinha.



1090€ [Experiência por pessoa em Quarto Duplo]
1240€ [Experiência por pessoa em Suite]

Oferta da acomodação de 1 criança até aos 6 anos por quarto. Crianças dos 3 aos 5 anos: 125€. 
Crianças dos 6 aos 12 anos: 350€.

[Opcional] Passeio de Balão no dia 02.01.2021:
      • 2 Pessoas = 400€/por pessoa
      • + de 4 Pessoas = 200€/por pessoa . 170€/por criança

[Inclui] 3 Noites de Alojamento em Quarto Duplo - Todas as Refeições mencionadas no Programa 
- Todas as atividades mencionadas no Programa - Guest Experience Team - Uso livre do Spa 
[Jacuzzi e Banho Turco] – Fruta no quarto e garrafa de vinho (37,5cl) de oferta no check-out.

[Exclui] Todas as bebidas às refeições e fora das mesmas, exceto os vinhos de boas vindas.

[Política de Cancelamento] Se cancelado entre 7 a 14 dias antes, será cobrado 25% do total da 
reserva. Se cancelado a menos de 7 dias do programa ou em caso de no show, será cobrado o valor 
total do programa.

FELIZ 
ANO
NOVO

www.malhadinhanova.pt


