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Sr.ª D. Martinha Outonal e Maria 
Castanha
Histórias ficcionadas e penteados outonais

Sr.ª D. Martinha Outonal é muito perseverante e trabalhadora. Acredita que é na paz e com 
as tesouras nos fios de cabelo que conseguirá dias solares e felizes.

A queda das folhas e as cores quentes de outono instigam a sua imaginação e cheiro da 
castanha assada põe-na muito criativa.

Bem-humorada e muito viajada, adora contar a história do seu Pai, S. Martinho, às crianças 
enquanto faz os penteados. Diz-se que herdou a generosidade do pai.

O tempo determina o seu humor, a sua presença augura sempre dias felizes e perfumados.

A sua grande amiga e cúmplice, Maria Castanha tem cabelos cor de lã de ovelha. É muito 
simpática e por vezes faz ouvidos moucos às histórias amiga por estar sempre a repetir-se. 
Maria Castanha pisca-nos o olho e faz tudo ao contrário do que lhe é dito porque sabe que 
os penteados ficarão melhores.

12h00 > 19h00

HALL DE ENTRADA DO HOTEL

Magusto

Castanhas Assadas no Pote

Durante a tarde, no pátio, a lareira ao ar livre estará no seu esplendor 
máximo para saborear o Outono, com as castanhas a estalarem e a jeropiga 
tradicional no copo.

14h30>19h00

PÁTIO

Momento musical surpresa

“Faces” convida

“Faces” vai dar música aos seus convidados e tem convidados musicais.

Quem serão?

12h00>18h20

LAGAR

Luís Lourenço Teles

IN Vino Veritas – Exposição 
de Desenho

A partir da paisagem vitivinícola da região, e da observação direta de 
algumas quintas com produção de vinho do Dão, Luís Lourenço Telles 
apresenta uma série de 20 desenhos que resultam do diálogo com mitologia, 
a morfologia da paisagem e a poesia.

Inauguração às 15h00 >19h00

LAGAR

Bar e tapas Outonais

“Faces” Rendez-Vous

Lino Quinteiro Marques recebe, em Vila Meã, os amigos do “Faces”, em 
ambiente outonal.

De lareira acesa, para reestabelecer ligações que a pandemia inibiu, o 
“Faces” deseja e promove, nesta estação e espaço perfeitos, o reencontro 
de velhas com novas amizades, entre vinhos, castanhas, música e poemas, 
mas acima de tudo entre risos e cumplicidades.

Até já!

12h00>19h00

LAGAR

Almoço de degustação dos Sabores de Outono

O sabor dos Míscaros da minha 
infância

A Alda e a Cristiana, 2 cozinheiras de “mão cheia“, comungam e partilham 
consigo o seu amor pelos produtos da terra para proporcionar esta ementa 
outonal. Estão a salivar?

13h00>14h30
CELEIRO

Cláudia Sousa

Poemas Sibilados

Durante a tarde, Cláudia Sousa, deambulará por Vila Meã a sussurrar ao seu 
ouvido, palavras, poemas e pensamentos.

Espere ser surpreso por palavras sibiladas, apenas e só para si, à lareira, por 
baixo da Carvalha ou mesmo enquanto come as castanhas no magusto.

12h00>19h00, a qualquer momento

QUALQUER LUGAR

...

“AUTUMN LEAVES” DJ Set

Mais informações brevemente, fique atento às nossas redes sociais.

13h00>19h00

CELEIRO

Mostra de Produtos Regionais Outonais

Outonódromo

Queijos, frutos secos, compotas, e muitos outros frutos da terra e dos humanos 
produzidos por produtores da região, estarão disponíveis para prova e venda 
nesta aldeia e ideia local/global.

12h00 / 19h00

OUTONÓDROMO

Em Vila Meã, José Pedro Pinto apresentará temas inéditos para guitarra de 12 
cordas, que juntam a estrutura da escrita à liberdade da improvisação.”

18h30

José Pedro Pinto

Concerto de Guitarra de 12 
cordas

CELEIRO

Geocashing outonal

Duração  |  30’ aprox

sessão 1   |  12h15
sessão 2  |  14h00
sessão 3  |  15h00

sessão 4  |  15h30
sessão 5  |  16h30
sessão 6  |  18h00

Caça aos Gambuzinos 
Outonais

Bolota Carvalho é um inspetor da floresta que teima em acreditar que os 
gambuzinos Outonais vivem em Vila Meã.

Esta tarde, e com a ajuda das crianças, vai provar a sua existência.

Interior ou Exterior

INTERIOR/EXTERIOR
 Prova e venda de vinhos da região do Dão

Baco existe?

Mais informações brevemente, fique atento às nossas redes sociais.

...

CELEIRO

Denis Xavier e Sofia Moura

Contos e Cantos Outonais

De guitarra e acordeão e com o dom de ter muitas histórias a partilhar, a 
dupla remeter-nos-á para contos que arrebatarão as crianças de 8 meses, 
mas por certo as de 80 anos também.

SALA DAS HISTÓRIAS/ PÁTIO
Sessão 1  |  14h30
Sessão 2  |  16h00

Sessão 3  |  17h00
Sessão 4  |  18h00

Cláudia Sousa

4 contos de Outono e outras 
histórias

Mais informações brevemente, fique atento às nossas redes sociais.

Inauguração às 15h00 >19h00

SALA DA ÁRVORE

Sessão 1  |  12h30
Sessão 2  |  15h15

Sessão 3  |  16h30
Sessão 4  |  17h30

ORA VEJA 

Na mesa | Pão, azeite aromatizado e azeitonas

Entradas | Creme de abóbora com ervas frescas// Trouxas de queijo, abóbora e nozes

Prato |  Arroz de míscaros com costeletinha

Buffet de sobremesas outonais | Pavlova  com frutos outonais, Bolo de noz, Delícia de 
pimento vermelho, Bavaroise de morango e romã, Crème brûlée, Mousse de dióspiro.

Bebidas | água, sumo e café.

Às crianças servir-se-á um prato criativo que estamos certos deliciarão os seus olhos 
e as suas papilas.

Menu | 30,00€ pax

Menu Infantil | (até 11 anos) – 10,00€ pax

Serviço por |

Cristiana Rodrigues – Tábua de Sabores

Alda Cardoso – Quinta da Eira Velha


