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Este verão viva a tentação da força da natureza e desfrute da paz e do sossego do campo Para
quem procura férias tranquilas, longe do buliço das zonas citadinas e deseja conhecer Portugal com
história e estórias, a TURIHAB – alargou o leque de escolhas nas regiões do Alentejo, na Raia Beirã e
junto parque Natural de Sintra-Cascais.
Os Solares de Portugal contam com dois novos associados A Casa Santos Murteira, em Alcáçovas e a
Casa do Redondo em Meda, aumentando a oferta para 1550 camas num total de 95 casas de
Turismo de Habitação, apresentadas em www.solaresdeportugal.pt. Também a mais recente rede
das Casas no Campo criada para integrar as unidades classificadas em Turismo no Espaço Rural
admitiu mais três novos membros: a Casa de Nossa Senhora do Socorro em Sintra, a ECOLAND –
Casa das Cores em Mértola e o Monte do Sobral em Viana do Alentejo estas casas são apresentadas
no novo sitio www.casasnocampo.net. Solares de Portugal reforçam oferta no Alentejo e na Beira
Interior Casa Santos Murteira – 3 séculos no coração do Alentejo Situada no centro histórico da
pequena vila de Alcáçovas, a curta distância de Évora, cidade património da humanidade, a Casa
Santos Murteira é uma construção dos finais do século XVIII, que na sua origem funcionou como
estação da Mala-Posta. Mais tarde foi adquirida pela família Santos Murteira, que lhe acrescentou o
segundo piso e a transformou numa casa de habitação e lavoura. Decorada com móveis de
pau-santo e belas obras de arte, como gravuras e tapeçarias, a Casa Santos Murteira consegue
estabelecer uma harmoniosa relação entre os materiais originais e as mais modernas comodidades,
despertando nos seus hóspedes, memórias e emoções através de uma elegância única. No seu
jardim murado, os hóspedes têm ao seu dispor uma bela piscina, alimentada por uma antiga nora e
rodeada por limoeiros e recantos que convidam ao relaxamento. A Casa Santos Murteira
disponibiliza para hospedes 6 quartos com preços a partir de 80 euros por quarto duplo com
pequeno-almoço incluído. São 3 séculos de história sustentados pelas abóbadas e arcarias de uma
casa senhorial Alentejana que convida a visitar uma região por descobrir. Casa do Redondo um
convite para descobrir a história da Raia Bairã A Casa do Redondo é uma casa senhorial com origem
no Sec. XVIII, desde sempre na família Sampaio e Mello, que ao longo dos tempos, procedeu ao seu
engrandecimento, culminando nos dias de hoje com a criação de infra-estruturas únicas na região,
para receber os seus hospedes e abrir as portas ao Turismo de habitação. A Casa do Redondo é o
coração da Quinta da Bacelada que com cerca de 27 ha concentra a sua produção agrícola no vinho
e no azeite. Cuidadosamente recuperada para receber hospedes a Casa do Redondo recuperou a
vitalidade e esplendor de outrora, proporcionando a todos os que a visitam uma inesquecível
experiência usufruindo de toda a calma e comodidade proporcionada pelos vários espaços da quinta,
tais como: a piscina, o ténis, a sala de jogos, a lareira na sala de leitura, a sala de provas onde pode
apreciar a gastronomia da região. A Casa do Redondo disponibiliza para hospedes 5 quartos com
preços a partir de 65 euros por quarto duplo com pequeno-almoço incluído. Localizada na tradicional
aldeia do Rabaçal, concelho de Meda, região de rara beleza paisagística e possuidora de um
riquíssimo património arquitectónico e arqueológico, a Casa do Redondo pode ser um excelente
ponto de partida para visitar uma vasta região, nomeadamente, a região do Vale do Côa e do Douro
Superior e partir á descoberta das Aldeias Históricas da Raia Beirã, como, Marialva e a Vila Medieval
de Trancoso. Rede Casas no Campo com novas unidades em Sintra e no Alentejo Casa de Nossa
Senhora do Socorro – Qualidade e bem-estar às portas de Lisboa Situado na pequena aldeia do
Magoito, em pleno, a Casa de Nossa Senhora do Socorro/Solar do Magoito é um espaço de lazer e
bem-estar único na região. Usufruindo de uma localização privilegiada, a escassos 2km da zona
costeira de Sintra, a Casa de Nossa Senhora do Socorro/Solar do Magoito está rodeada de belos
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espaços ajardinados, complementados por duas piscinas, campo de ténis, parque infantil, e
inúmeros recantos que convidam ao descanso e relaxamento. A Casa de Nossa Senhora do Socorro
foi mandada construída em meados do século XX, por Virgílio Pereira da Silva, para desfrutar de
momentos de lazer, e criar uma quinta de veraneio e de férias. Para além do edifício principal e da
capela adjacente, mandou erguer inúmeras infra-estruturas de apoio à actividade agrícola e rodeou
a casa de belos jardins que constituem um conjunto harmonioso e integrado. Os espaços edificados
e as decorações traduzem o bom gosto e o sentido estético do seu fundador inspirado no
revivalismo, bem patente: nos ogivados das entradas da capela, os vitrais, os frescos, os lindíssimos
e variados azulejos, a simbologia pintada nas madeiras e as tijoleiras alusivas a diferentes
momentos da história de Portugal. Em 2005, Manuel Cepeda Afonso e família, parentes do
proprietário original levaram a cabo profundas obras de restauro de todas as infra-estruturas da
propriedade, adaptando-as aos mais exigentes requisitos de conforto e bem-estar dos dias de hoje,
houve uma constante preocupação em não desvirtuar a essência do espaço original e criar todas as
condições para reconverter a casa em Turismo no Espaço Rural - Casa de Campo, disponibilizando 4
quartos e dois estúdios independentes para os hospedes. ECOLAND – Casa das Cores – um convite
para partir à descoberta do Alentejo A Ecoland - Casa das Cores resulta da recuperação de uma
pequena casa de aldeia em pleno Parque Natural do Vale do Guadiana, na aldeia de Corte Gafo de
Cima no concelho de Mértola no coração do Alentejo. A sua traça tradicional foi mantida,
preservando a arquitectura tradicional e as características mais marcantes desta habitação tão
genuína. No seu interior, a decoração tem um misto de tradicional e moderno com cores que apelam
aos seus sentidos. Aqui as paredes de taipa desta casa alentejana são revestidas de cores fortes e
quentes do Alentejo…. Amarelo, Salmão, Azul e Verde, Violeta e Vermelho… O mobiliário é simples e
confortável procurando as influências e tendências marroquinas, tão evidentes quando visitamos a
pequena Vila Museu de Mértola. O pequeno e recatado jardim convida à introspecção enquanto se
delicia com os típicos chás da região. São muitas as sugestões para partir à descoberta do Parque
Natural do Vale do Guadiana. A Ecoland - Casa das Cores lança o desafio… Um alojamento de
Turismo no Espaço Rural que organiza actividades à sua medida! São programas de ecoturismo que
da forma mais simples e saudável dão a conhecer a região de Mértola e do Parque Natural. Em
contacto com a natureza descobrimos sítios de encantar com histórias de sonhar ao mesmo tempo
que praticamos o seu desporto favorito! Monte do Sobral – viva a natureza em todo o seu esplendor
Na estrada que liga a pequena vila de Alcáçovas a Viana do Alentejo, bem no coração do Alentejo,
surge-nos o encantador Monte do Sobral. Um típico monte alentejano, actualmente com cerca de
4ha, mas que em tempos encabeçou uma propriedade agrícola com cerca de 2.000ha. Os vários
edifícios, hoje dedicados ao TER, resultam da recuperação das antigas casas e assento de lavoura
que em tempos davam apoio à extensa actividade agrícola da Herdade do Sobral. A decoração é
rústica e típica da região, recorrendo a elementos decorativos e materiais tradicionais, mas sem
descurar o conforto dos dias de hoje. Todos os alojamentos do Monte Sobral são independentes, e
estão equipados com lareira. Uma piscina, coberta e aquecida, uma sala de jogos, com snooker,
matraquilhos e ténis de mesa, e um parque infantil fazem as delícias de miúdos e graúdos. Existe
ainda um campo de badmington e um picadeiro descoberto bem como várias actividades
complementares como: campo de tiro aos pratos e com arco e flecha, cavalos para passeios no
campo e kayak ou canoas para passeios na barragem e refeições mediante solicitação. O Monte do
Sobral está também ligado à história recente de Portugal, pois aqui se realizou, em 9 de Setembro
de 1973, a 1ª reunião do movimento de capitães que viria a dar origem ao 25 de Abril de 1974. A
curta distância de Évora, cidade património da Humanidade, Alcácer do Sal, Montemor-o-Novo,
Alvito, Portel, entre outras, o Monte do Sobral é um convite à descoberta do Alentejo profundo. Para
além destas cinco novas propostas a CENTER – Central Nacional do Turismo no Espaço Rural
disponibiliza 95 Solares de Portugal com história e estórias para contar e 10 magníficos exemplares,
de bom gosto e conforto, para usufruir da tranquilidade das Casas no Campo.
Todas as estadas podem ser reservadas on-line no portal www.center.pt ou através dos telefones
258 931 320 / 258 741 672.
Para informações mais detalhadas consulte www.solaresdeportugal.pt, www.casasdecampo.net
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