
NEWYEAR
AT MALHADINHA

“WE CREATE HAPPINESS”

Walt Disney



PROGRAMA DE FIM DE ANO
EXPEÊNCIA DE 3 NOITES

Este ano, dedicamos o nosso programa de fim de ano às mais belas 
histórias da Disney, que nos remetem para o mundo encantado da 
fantasia e dos sonhos. Recordar é viver intensamente o passado no 

presente. 

Na Malhadinha Nova, a história e as tradições da região, e a riqueza do 
passado desta propriedade agrícola, são uma enorme inspiração desde 
o início do projeto, em todas as áreas. Vamos viver os últimos dias do 
ano inundados com a magia de alguns dos clássicos infantis, que 
perduram ao longo do tempo, e nos deixam lembranças inesquecíveis 
nos nossos corações, interligando-as com as atividades locais do 
passado, a geologia, a avifauna e flora locais e toda a natureza da 
Malhadinha. Afinal, no mundo da fantasia todos os nossos sonhos se 

tornam realidade e nada é impossível para quem acredita.

“If you can dream it, you can do it.”
Walt Disney



“OS TEUS PROBLEMAS SÃO PARA ESQUECER. PARA SOBREVIVER,
TENS DE APRENDER. HAKUNA MATATA!”  

No filme O Rei Leão, a dupla Timão e Pumba vive um estilo de vida 
despreocupado, no meio da natureza, sem preocupações, nem problemas. Simba 
conhece-os num momento complicado, quando foge da sua casa após a morte do 
pai, Mufasa.  Vendo o jovem leão desanimado, Timão e Pumba cantam para 
Simba, incentivando-o a esquecer o passado, repetindo o seu lema de vida que 
consideram infalível: a expressão suaíli, Hakuna Matata, que significa “sem 
problemas”.
 
Com esta lição, Simba consegue enquanto se torna um jovem adulto ultrapassar 
os momentos difíceis, aceitar esta filosofia de viver tranquilo, sem problemas. 
Uma filosofia que, aplicada por breves momentos nas nossas vidas, pode ser 
terapêutica. É com esta proposta que iniciaremos o primeiro dia do programa, 
mergulhando na tranquilidade e na paz do Alentejo, esquecendo a agitação do 
dia a dia e o stress das cidades. Aqui, o tempo é infinito, é sereno, é medicinal. 

15h00. Chegada à Herdade da Malhadinha Nova. Será recebido na receção pela 
Guest Experience Team e com os miminhos do nosso Chef. Comece a brindar 
com um dos nossos vinhos biológicos. 

16h00/17h00. Já ouviu dizer que a paisagem alentejana se assemelha à savana 
africana? Venha descobrir numa visita à propriedade com os nossos 
todo-o-terreno vintage e conheça também a adega e todos os processos de 
vinificação. Descubra ainda os nossos vinhos e as nossas novidades numa prova 
de vinhos na Taberna. 

Enquanto os adultos se divertem na prova de vinhos, as crianças participam 
numa sessão de histórias de encantar na Casa da Árvore. A magia das histórias 
da Disney irá conquistar os mais pequenos, transmitindo-lhe alguns dos valores 
fundamentais como a amizade, a consciência social, a lealdade e o respeito, e o 
amor pela Natureza e os seus seres.

18h00. Sessão de Yoga do Riso – Descontraia numa divertida sessão de 
relaxamento através do riso. Vários estudos provam que as risadas são 
contagiosas e que quando outros riem, o nosso cérebro responde com os 
músculos do maxilar. Rir é bom para a saúde: aumenta os níveis e oxigénio no 
sangue, estimula o coração, pulmões e outros órgãos e ainda ajuda na produção 
de endorfinas, essenciais para nos sentirmos bem e felizes. 

20h00. Aperitivo de boas-vindas na Adega – Vamos iniciar o primeiro jantar do 
programa de fim de ano com um brinde à Amizade e ao Amor, tão bem 
demonstrados na história de O Rei Leão.

20h30. Jantar no restaurante – Inspirámo-nos na vida selvagem e na 
importância da preservação das espécies animais. Na Malhadinha, criamos os 
animais em extensivo de uma forma sustentável, valorizando os recursos 
naturais, com o mínimo de equipamentos agrícolas, instalações e mão-de-obra. 
As carnes DOP da Malhadinha serão protagonistas deste jantar, com menu 
concebido pela nossa equipa de Chefs.



“OS TEUS PROBLEMAS SÃO PARA ESQUECER. PARA SOBREVIVER,
TENS DE APRENDER. HAKUNA MATATA!”  

No filme O Rei Leão, a dupla Timão e Pumba vive um estilo de vida 
despreocupado, no meio da natureza, sem preocupações, nem problemas. Simba 
conhece-os num momento complicado, quando foge da sua casa após a morte do 
pai, Mufasa.  Vendo o jovem leão desanimado, Timão e Pumba cantam para 
Simba, incentivando-o a esquecer o passado, repetindo o seu lema de vida que 
consideram infalível: a expressão suaíli, Hakuna Matata, que significa “sem 
problemas”.
 
Com esta lição, Simba consegue enquanto se torna um jovem adulto ultrapassar 
os momentos difíceis, aceitar esta filosofia de viver tranquilo, sem problemas. 
Uma filosofia que, aplicada por breves momentos nas nossas vidas, pode ser 
terapêutica. É com esta proposta que iniciaremos o primeiro dia do programa, 
mergulhando na tranquilidade e na paz do Alentejo, esquecendo a agitação do 
dia a dia e o stress das cidades. Aqui, o tempo é infinito, é sereno, é medicinal. 

DIA 1
Quinta-feira, 29 de dezembro de 2022

15h00. Chegada à Herdade da Malhadinha Nova. Será recebido na receção pela 
Guest Experience Team e com os miminhos do nosso Chef. Comece a brindar 
com um dos nossos vinhos biológicos. 

16h00/17h00. Já ouviu dizer que a paisagem alentejana se assemelha à savana 
africana? Venha descobrir numa visita à propriedade com os nossos 
todo-o-terreno vintage e conheça também a adega e todos os processos de 
vinificação. Descubra ainda os nossos vinhos e as nossas novidades numa prova 
de vinhos na Taberna. 

Enquanto os adultos se divertem na prova de vinhos, as crianças participam 
numa sessão de histórias de encantar na Casa da Árvore. A magia das histórias 
da Disney irá conquistar os mais pequenos, transmitindo-lhe alguns dos valores 
fundamentais como a amizade, a consciência social, a lealdade e o respeito, e o 
amor pela Natureza e os seus seres.

18h00. Sessão de Yoga do Riso – Descontraia numa divertida sessão de 
relaxamento através do riso. Vários estudos provam que as risadas são 
contagiosas e que quando outros riem, o nosso cérebro responde com os 
músculos do maxilar. Rir é bom para a saúde: aumenta os níveis e oxigénio no 
sangue, estimula o coração, pulmões e outros órgãos e ainda ajuda na produção 
de endorfinas, essenciais para nos sentirmos bem e felizes. 

20h00. Aperitivo de boas-vindas na Adega – Vamos iniciar o primeiro jantar do 
programa de fim de ano com um brinde à Amizade e ao Amor, tão bem 
demonstrados na história de O Rei Leão.

20h30. Jantar no restaurante – Inspirámo-nos na vida selvagem e na 
importância da preservação das espécies animais. Na Malhadinha, criamos os 
animais em extensivo de uma forma sustentável, valorizando os recursos 
naturais, com o mínimo de equipamentos agrícolas, instalações e mão-de-obra. 
As carnes DOP da Malhadinha serão protagonistas deste jantar, com menu 
concebido pela nossa equipa de Chefs.



“Espelho, espelho meu, quem é mais bela do que eu? – Rainha.
– Por detrás das sete colinas, além do espesso bosque, lá na casa dos sete anões, 

vive Branca de Neve, que ainda é a mais bela! – Espelho.”

A história de Branca de Neve e os Sete Anões premeia a bondade e a pureza de 
coração, personificada por Branca de Neve, uma jovem e bela princesa. A maldade 
e a inveja são personificadas pela rainha uma vez que se vê confrontada com a 
beleza e a juventude da Branca de Neve.

Programámos para o segundo dia da sua experiência na Malhadinha o início da 
sua participação integral no programa de fim de ano. Queremos que parta à 
descoberta tal como a Branca de Neve partiu em direção à floresta e descubra o 
que a Natureza tem de tão bom para lhe oferecer. 

08h30 – 11h00. Nada melhor como começar o dia com um pequeno-almoço 
nutritivo e saudável para o dia de aventuras que se adivinha. Os sumos frescos e 
as nossas frutas biológicas, o pão caseiro e as compotas caseiras bem como os 
nossos ovos frescos e caseiros acabados de fazer são apenas alguns exemplos da 
refeição mais importante do dia.

10h30. Ao encontro dos sete anões - Prova de peddy paper ao longo da Ribeira 
de Terges, terminando no Pego da Moira Linda onde a natureza geológica é mais 
destacada através da espetacularidade da resistência das rochas siliciosas ao 
desgaste imposto pelas águas da Ribeira de Terges.

12h30. Almoço piquenique de cesta nas margens da Ribeira – Deslumbre-se com 
a paisagem rochosa do Pego da Moira Linda, contrastada pela planície e montado 
alentejano.  

14h30. Workshop de dança – Entre no desafio e ensaie uma coreografia para 
apresentar na noite de fim de ano. Queremos que entre connosco na festa e que 
se divirta tanto quanto as personagens os Sete Anões, ao dançar um tema do 
mundo da Disney.

16h00. Workshop de Percussão e Canto com Ensemble Ibérico e Silvie Ornelas – 
Quer fazer parte do nosso concerto? Partilhe o palco com um dos grupos com 
mais prestígio do panorama musical português e um dos nossos maiores talentos 
vocais e prepare-se neste workshop para o concerto que se seguirá.

18h30. Concerto acústico ao som do piano Steinway na Casa do Ancoradouro 
com Ensemble Ibérico & Silvie Ornelas em “Viagem ao Mundo dos Sonhos”. 
Deixe-se encantar pelas canções icónicas da Disney, retratadas ao som acústico 
do nosso piano Steinway.

20h30. Jantar no restaurante – Farm to Table – Inspiramo-nos na floresta e nas 
minas onde trabalhavam os sete anões e fomos ao encontro das origens e do que 
a terra nos traz. Apresentamos-lhe um menu que trata os alimentos da forma 
mais pura e que se segue o ritmo das estações.  



DIA 2
Sexta-feira, 30 de dezembro de 2022

“Espelho, espelho meu, quem é mais bela do que eu? – Rainha.
– Por detrás das sete colinas, além do espesso bosque, lá na casa dos sete anões, 

vive Branca de Neve, que ainda é a mais bela! – Espelho.”

A história de Branca de Neve e os Sete Anões premeia a bondade e a pureza de 
coração, personificada por Branca de Neve, uma jovem e bela princesa. A maldade 
e a inveja são personificadas pela rainha uma vez que se vê confrontada com a 
beleza e a juventude da Branca de Neve.

Programámos para o segundo dia da sua experiência na Malhadinha o início da 
sua participação integral no programa de fim de ano. Queremos que parta à 
descoberta tal como a Branca de Neve partiu em direção à floresta e descubra o 
que a Natureza tem de tão bom para lhe oferecer. 

08h30 – 11h00. Nada melhor como começar o dia com um pequeno-almoço 
nutritivo e saudável para o dia de aventuras que se adivinha. Os sumos frescos e 
as nossas frutas biológicas, o pão caseiro e as compotas caseiras bem como os 
nossos ovos frescos e caseiros acabados de fazer são apenas alguns exemplos da 
refeição mais importante do dia.

10h30. Ao encontro dos sete anões - Prova de peddy paper ao longo da Ribeira 
de Terges, terminando no Pego da Moira Linda onde a natureza geológica é mais 
destacada através da espetacularidade da resistência das rochas siliciosas ao 
desgaste imposto pelas águas da Ribeira de Terges.

12h30. Almoço piquenique de cesta nas margens da Ribeira – Deslumbre-se com 
a paisagem rochosa do Pego da Moira Linda, contrastada pela planície e montado 
alentejano.  

14h30. Workshop de dança – Entre no desafio e ensaie uma coreografia para 
apresentar na noite de fim de ano. Queremos que entre connosco na festa e que 
se divirta tanto quanto as personagens os Sete Anões, ao dançar um tema do 
mundo da Disney.

16h00. Workshop de Percussão e Canto com Ensemble Ibérico e Silvie Ornelas – 
Quer fazer parte do nosso concerto? Partilhe o palco com um dos grupos com 
mais prestígio do panorama musical português e um dos nossos maiores talentos 
vocais e prepare-se neste workshop para o concerto que se seguirá.

18h30. Concerto acústico ao som do piano Steinway na Casa do Ancoradouro 
com Ensemble Ibérico & Silvie Ornelas em “Viagem ao Mundo dos Sonhos”. 
Deixe-se encantar pelas canções icónicas da Disney, retratadas ao som acústico 
do nosso piano Steinway.

20h30. Jantar no restaurante – Farm to Table – Inspiramo-nos na floresta e nas 
minas onde trabalhavam os sete anões e fomos ao encontro das origens e do que 
a terra nos traz. Apresentamos-lhe um menu que trata os alimentos da forma 
mais pura e que se segue o ritmo das estações.  



“Às vezes penso em até seis coisas impossíveis antes do café da manhã”

Era uma vez, uma menina curiosa que seguiu um Coelho Branco de colete e 
relógio, entrando sem pensar na sua toca. A protagonista é projetada para um 
novo mundo, repleto de animais e objetos antropomórficos, que falam e se 
comportam como seres humanos.

No País das Maravilhas, Alice transforma-se, vive aventuras e é confrontada com 
o absurdo, o impossível, questionando tudo o que aprendeu até ali.

Acabou por fazer parte de um julgamento sem sentido, sendo condenada à morte 
pela Rainha de Copas, que mandava cortar a cabeça de todos os que a 
incomodavam. Quando é atacada pelos soldados da Rainha, Alice acorda, 
descobrindo que toda a viagem se tratou de um sonho.
Recriámos algumas das aventuras que a Alice viveu no seu sonho para que se 
possa divertir no último dia do ano. A imaginação e a criatividade irão fazer parte 
deste último dia.

“WE’RE
ALL

MAD
HERE”



DIA 3
Sábado, 31 de dezembro de 2022

10h00 – 13h00. Brunch da Alice – Comece o dia com uma refeição que o vai levar 
até às sugestões que Alice e o Chapeleiro experimentam na história criada por 
Lewis Carroll. Desde as frutas e doces recriados pela nossa equipa de pastelaria 
até salgados frios e quentes concebidos pela nossa equipa de Chefs, vai poder 
entrar no mundo imaginário da Alice no seu país das maravilhas. 
  
13h00. Torneio de Croquet – Crie a sua equipa e entre na competição, da mesma 
forma que Alice fez como adversária da Rainha de Copas, usando a sua perícia 
neste jogo que poderá ser mais difícil do que aparenta. 

14h30. Workshop de dança – Não perca a última oportunidade de treinar a sua 
performance para o espetáculo da noite de fim de ano. 

16h30. “Um Chá de Loucos” – Ao final da tarde entre na festa mágica do 
Chapeleiro Maluco e descubra os enigmas lógicos numa prova cega de chás.

19h30. Aperitivo e receção na Adega – O Chapeleiro Louco irá fazer as 
boas-vindas ao último jantar do ano. Não deixe de recordar o momento com um 
retrato fotográfico feito pela nossa equipa.

20h00. Jantar de Fim de Ano inspirado nas personagens da Alice – O Chapeleiro 
louco, A Rainha de Copas, o Gato de Cheshire, a Lebre de Março…o limite é a 
imaginação. A nossa equipa de cozinha de autor irá surpreendê-lo com uma 
mistura de aromas e sabores.

Dress Code: Inspire-se nas cores dos rótulos dos nossos vinhos e na personagem 
excêntrica da Alice do País das Maravilhas – O Chapeleiro Louco.

00h00 Vamos brindar ao primeiro dia do ano com o Espumante da Malhadinha, 
ao som das melhores músicas da Disney, com um espetáculo mágico de 
fogo-de-artifício sob as vinhas.



“Sem impostos, sem dízimos, ninguém é rico, ninguém é pobre.
Porções justas à mesa da natureza.”

O Robin dos Bosques era hábil no arco e flecha e vivia na floresta de Sherwood. 
Era ajudado pelos seus amigos "João Pequeno" e "Frei Tuck", entre outros 
moradores de Sherwood. Teria vivido no século XIII, gostava de vaguear pela 
floresta e prezava a liberdade. Os pobres vêem-no como livre e generoso, os ricos 
e poderosos temem-no. Na história de Pyle, tal como em muitas outras, Robin 
veste de verde, maneja o arco como ninguém, não teme nada e vive livre e feliz, 
rodeado de amigos que se ajudam a cada nova ameaça. Esperemos que o lema do 
Robin Hood seja mote de inspiração para o ano de 2023, na esperança de um 
mundo mais solidário e justo.



VALOR DA EXPERIÊNCIA

1 490,00 € [Experiência por pessoa em quarto duplo no Monte da Peceguina]
1 550,00 € [Experiência por pessoa em suite júnior no Monte da Peceguina] 
1 680,00 € [Experiência por pessoa em suite no Monte da Peceguina] 
1 870,00 € [Experiência por pessoa na Casa do Ancoradouro] 
1 990,00 € [Experiência por pessoa na Casa das Pedras]
2 090,00 € [Experiência por pessoa na Casa das Artes e Ofícios] 
2 090,00 € [Experiência por pessoa na Casa da Ribeira] 
0-3 anos gratuito / 4-6 anos 200€ / 7-12 anos 400€ 

[Inclui] 3 noites de alojamento na tipologia selecionada. Todas as refeições 
mencionadas no programa. Todas as atividades mencionadas no programa. Guest 
Experience Team. Fruta no quarto e garrafa de vinho (37,5cl) de oferta no quarto; 
Kids club disponível para as crianças todas as noites das 19h30 às 23h30 com 
jogos, workshops, sessões de cinema e muito mais. 
 
[Exclui] Todas as bebidas às refeições e fora das mesmas, exceto as 
mencionadas no programa. 

[Política de cancelamento e pagamento] A confirmação do programa fica 
sujeita à liquidação inicial de 50% do valor do programa. Se cancelado até 15 dias 
antes, será cobrado 50% 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.

DIA 4
Domingo, 1 de janeiro 2023 

08h30 – 11h00. Pequeno-almoço do Robin dos Bosques – Inicie o primeiro dia do 
ano com um pequeno-almoço repleto de sumos e frutas biológicas dos nossos 
pomares, queijos e enchidos da região, pão e bolinhos caseiros, sem esquecer os 
nossos ovos caseiros feitos ao momento. 

10h30. Preparado para conhecer os montados alentejanos em redor da 
Malhadinha? Desde ruínas abandonadas, a planícies infinitas, aventure-se pelos 
trilhos alentejanos com um passeio todo-o-terreno em moto 4 ou em jeep. 

13h00. Esta aventura radical termina num dos pontos mais altos da Malhadinha, 
onde teremos um almoço piquenique campestre à sua espera. 

Para terminar em grande, teste a sua perícia numa prova de arco e flecha entre 
as vinhas. Em perfeita comunhão com a natureza.


