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BAIRRADA ON THE BEACH | RESPIRAR, SENTIR & DEGUSTAR  25 € 

 

CALENDARIZAÇÃO 22 agosto 2020 | das 17h00 às 19h00 

 

 

 

Mindfulness é a consciência que emerge quando se presta atenção plena ao 
momento presente e sem julgamento. A atenção plena é ligarmo-nos a tudo o 
que acontece momento-a-momento, observando e reconhecendo o fluxo da 
experiência. Torna-nos mais capazes de observar os nossos padrões de 
pensamento e as nossas emoções antes que estas nos façam entrar numa espiral 
negativa. 

Ao praticar regularmente começa a reconhecer quando se encontra em piloto 
automático. Assim, abre uma janela de oportunidade para se sentir mais livre na 
escolha de como quer conduzir a sua vida. Observando as suas reações corporais 
e a ligação destas aos seus pensamentos e comportamentos, terá mais clareza e 
objetividade no seu dia-a-dia.  A repetição do treino da atenção permite uma 
melhoria da capacidade de foco e as atitudes presentes na prática de 
Mindfulness permitem melhorar a relação com o mundo descobrindo o potencial 
de auto-compaixão e de auto-confiança. 

EXPERIÊNCIA 

• Sessão de Relaxamento, cerca de 2 horas, no areal da praia da Vagueira 

 

17h00 SESSÃO DE RELAXAMENTO E MINDFULNESS 
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O Restaurante Nova Casa dos Leitões é uma empresa familiar fundado nos anos 
sessenta foi uma das primeiras casas de leitão no coração da Bairrada, incidindo 
a sua cozinha, para além do Leitão Assado à Bairrada, na confeção de pratos 
regionais tais como a cabidela, o arroz de molho pardo, a feijoada e o bacalhau 
assado no forno. 

MERENDINHA BAIRRADINA (PELA NOVA CASA DOS LEITÕES) 

• 1 sandes de Leitão Assado à moda da Bairrada 

• Batata Frita Caseira 

• 1 Amor da Curia 

 

       
Em meados dos anos 80, a produção de vinho começou a ter expressão real como 
resultado da paixão, determinação e empreendedorismo dos fundadores Fabiano 
Santos e Augusto Virgílio de Sousa.  

Batizaram os vinhos como "Quinta da Mata Fidalga - QMF", porque a Quinta está 
instalada em peças de vinhedos que dão origem aos vinhos, no local onde existiu 
uma floresta luxuosa, muito usada pela nobreza da época, como zona de lazer e 
divertimento.  

PARA ACOMPANHAR A MERENDINHA BAIRRADINA 

• Espumante QMF Branco Bruto 

19h00 NOVA CASA DOS LEITÕES  

 QUINTA DA MATA FIDALGA  
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OBSERVAÇÕES 
Programa e Preços válidos para 2020. 

Os valores apresentados são por Pessoa, num grupo mínimo de 18 elementos e máximo de 20 elementos. 

 

INCLUI:  

ü Todos os serviços descritos no Programa, excluindo qualquer outro serviço ou aquisição durante a Experiência.  

ü Guia durante a Experiência. 

ü Seguros de Responsabilidade Civil e de Acidentes Pessoais (conforme previsto pelo Turismo de Portugal). 

ü IVA à taxa legal em vigor. 

 

EXCLUI: 

ü Transporte, que poderá ser solicitado aquando do agendamento da Experiência, mediante acréscimo do valor 

definido. 

Todas as Experiências apresentadas estão sujeitas a reserva (antecedência mínima de 72h) e respetiva confirmação. 

As reservas serão consideradas e confirmadas após a receção do comprovativo de pré-pagamento ou transferência do 

valor total do serviço. 

Consulte os Termos e Condições e a Política de Privacidade em beorsoul.pt 


