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Entre a força e a delicadeza, entre a garra e a sensibilidade a mulher deve ser celebrada neste Dia
Internacional. Porque elas merecem reunimos programas para celebrar a data em grande estilo: à
mesa de um restaurante, relaxando num Spa ou desfrutando de uns dias em famílias ou até no
cinema, o tempo é de celebração no feminino. Relaxar com elas O The Yeatman propõe programa
relaxante para celebrar o Dia da Mulher. A proposta é revitalizante: trabalhar a força, a flexibilidade e
o equilíbrio com o rio Douro como pano de fundo. Aulas de Body & Mind, Pilates, Yoga ou Meditação,
relaxar na área de bem-estar do Spa, onde se encontra a piscina panorâmica interior do hotel,
usufruindo mais tarde de uma massagem de Assinatura Caudalie de rosto ou de corpo e ainda de uma
pequena Massagem Cranial são propostas para este dia. Perfeito para fazer entre amigas, este
programa especial de Dia da Mulher tem a duração de 1h40 e custa EUR105. Rua do Choupelo, Vila
Nova de Gaia. Tel. 220 133 100 Celebrar no Monte Santo Para celebrar o Dia da Mulher, a 8 de março,
o Monte Santo Resort, no Carvoeiro (Algarve), preparou um programa especial para homenagear e
mimar todas as mulheres do mundo. O programa inclui uma noite de alojamento em suite para duas
pessoas, pequeno-almoço, acesso gratuito ao Health & Fitness Centre, late check-out e upgrade para
suite VIP mediante disponibilidade, e uma massagem no Alma Spa. O tratamento tem a duração de 60
minutos e inclui uma esfoliação corporal e tratamento facial. Este programa é válido de 8 a 13 de
março e custa EUR70 por pessoa. Rua João Paulo II, Carvoeiro. Tel. 282 321 000 Mimos no Feminino
no Sesimbra Hotel & Spa Porque no dia 8 de março são elas as homenageadas, o Sesimbra Hotel &
Spa dedica-lhes seis dias de especiais ofertas com a promoção 'Mimos no Feminino'. Entre 4 e 9 de
março o hotel quatro estrelas localizado em plena vila de Sesimbra, mesmo em frente à praia da
Califórnia, desafia todas as mulheres a cuidarem de si com mimos ao seu bem-estar. Durante este
período o hotel oferece exclusivamente para elas 20% de desconto em alojamento com oferta do
suplemento de meia pensão nesta unidade hoteleira, e oferta de estadia para criança até aos 12 anos.
No bar Horizonte as hóspedes são recebidas com o cocktail Kir Royal, um cocktail especialmente
preparado a pensar nos envolventes e marcantes sabores que refletem a complexidade de se ser
mulher. De 4 a 9 de março as mulheres, hospedadas ou não neste hotel, beneficiam ainda de 10% de
desconto em todos os tratamentos do The Spa. Rua Navegador Rodrigues Soromenho, Sesimbra. Tel.
212 289 800 Relaxar no Hotel & Spa Alfândega da Fé Num cenário tranquilo dotado de uma
repousante paisagem e um apetecível Spa, o Hotel & Spa Alfândega da Fé sugere um fim de semana
dedicado aos prazeres no feminino. Uma estadia de uma ou duas noites de alojamento, pequeno-
almoço buffet, espumante no quarto, jantar para duas pessoas com bebidas incluídas e utilização do
jacuzzi fazem parte das ofertas especiais para celebrar o Dia da Mulher. A estadia de uma noite fica
por EUR160; duas noites custam EUR250. EN 315, Sambade, Alfândega da Fé. Tel. 279 200 260
Ambiente feminino no Estória O Restaurante Estória, do chefe Vitor Areias, celebra o Dia da Mulher
com a entrada de novos pratos no dia dias 8 de março, disponíveis ao jantar. Do welcome drink à
sobremesa, tudo foi cuidadosamente pensado para proporcionar uma viagem sensorial e única a todas
as mulheres, num ambiente romântico e acolhedor. Para a criação destes novo menu, a beleza e a
sensibilidade foram o ponto de partida, caraterísticas inerentes e que definem a mulher como um ser
único, usando a sensibilidade na criação de sabores e a beleza na apresentação de pratos e no
ambiente envolvente criado. Um menu que promete surpreender pelo paladar, diversidade e atenção
ao detalhe, criando um verdadeiro estímulo aos cinco sentidos em pratos como a Morcela com ananás
e poejo ; o Skrey com espuma de couve-flor e avelãs ou o Leite- creme com maracujá. O preço médio
do restaurante é de EUR20. Rua Sacadura Cabral, 54, Cruz Quebrada, Oeiras. Tel. 211 304 406
Mulheres bem tratadas no Hotel da Música Para celebrar o Dia da Mulher, o Hotel da Música preparou
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uma noite especial com um jantar e inúmeras ofertas, para quem quer comemorar esta data num
hotel de excelência no centro da cidade do Porto. Para o jantar, o chefe do Restaurante Bom Sucesso
Gourmet elaborou um menu onde a conjugação de sabores aliada a um espaço exclusivo e requintado,
tornarão esta noite inesquecível. Para começar, um Laminado de salmão com gaspacho, seguido por
um Tornedó lardeado com bacon e um trouxa de legumes. Para sobremesa, uma deliciosa Pannacotta
com frutos vermelhos. Nesta noite exclusivamente dedicada ao público feminino, todas as mulheres
receberão à chegada uma flor, um cocktail selecionado no bar e ainda, um vale de desconto de 25%
na Beauty Nails, marca parceira do Hotel da Música. O jantar custa EUR20 com bebidas incluídas.
Largo Ferreira Lapa, 21, Porto. Tel. 707292707 E Mais! Árvore da Igualdade em Évora A Árvore da
Igualdade é um um local, instalado na Praça do Giraldo, em Évora, onde estaa terça-feira, 8 de març,
é possível participar e enlaçar os seus sonhos, entre as 10h00 e as 18h00. A partir desta hora decorre
um Momento Comemorativo do Dia Internacional da Mulher com intervenções da Câmara Municipal de
Évora; Movimento Democrático de Mulheres e Serenata à Mulher - Tunas Académicas. A participação é
livre. Mulheres & Ciência no Museu de História Natural No próximo dia 8 de março, Dia Internacional
da Mulher, o Museu Nacional de História Natural e da Ciência organiza o Seminário "Mulheres &
Ciência" para debater, numa perspetiva multidisciplinar, o papel e a história das mulheres na
investigação científica e na educação em Portugal, entre os séculos XIX e XX. O Seminário decorre no
Auditório Manuel Valadares, das 10h00 às 17h00, com entrada livre. Concerto em Almada Esta noite,
pelas 21h30, realiza-se o concerto pela Orquestra de Câmara de Almada, no Teatro Municipal Joaquim
Benite, em Almada, com entrada livre. Com direção do maestro Carlos Reinaldo Guerreiro e a solista
Ana Catarina Costa, serão interpretadas peças de Mozart, Beethoven e Anne Victorino de Almeida. A
iniciativa está sujeita à lotação da sala e é por isso obrigatório levantamento prévio de bilhete entre 4
e 8 de março no Teatro Municipal Joaquim Benite. Ciclo Cinema Mulher em Almada Todas as quartas-
feiras do mês de março é exibido um filme no âmbito do Ciclo de Cinema Mulher, no Auditório
Fernando Lopes- Graça, no Fórum Municipal Romeu Correia, em Almada, sempre às 21h30. Esta
quarta, dia 9, está em exibição O Sonho de Wadja, de Haifaa Al- Mansour e, na quarta-feira seguinte,
dia 16, Ida, com realização de Pawel Pawlikowski. Dia 23 é a vez de As Nuvens de Sils Maria, de
Olivier Assayas e dia 30 Minha Mãe, com realização Nanni Moretti. Os bilhetes custam EUR3 por
sessão. Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook e no Instagram!????????
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