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Casa da Moura, Romantique Guest House, Lagos
Enviado por casadamoura em Qua, 2005-06-15 16:04

A Casa da Moura , fica situada dentro das muralhas, a escassos 5 minutos a pé do centro da cidade
Lagos. A importação de Marrocos de uma grande parte dos materiais usados na construção da Casa
da Moura , fez com que o projecto fosse respeitado na integra. Apartamentos equipados com :
Ar Condicionado, Pequena Cozinha, TV Nacional Internacional, Moderna central telefónica c/
telefone independente, Acesso para ligar PC e Internet (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||
[]).push({});

Pátio de apoio e piscina com chapéus e espreguiçadeiras .
Terraço, onde será servido o pequeno almoço das 8h30m às 11h00m; apresentando uma gama
diversificada de produtos com qualidade e alterando parte da oferta todos os dois dias A Casa da
Moura foi construída apartir de uma já existente, aproveitando todas as fachadas no piso térreo
Casa senhorial com pé direito de 4 metros, tectos forrados a madeira, corredores largos e
pavimentos de pedra e soalho.
As sua construção data de 1892 – Pertence de uma família abastada local, foi durante muitos anos,
habitada pelos seus membros .
Foi a mesma durante os anos 50 a 70, sede da antiga Legião Portuguesa, tendo sido nos últimos
anos dotada ao abandono.
Posição geográfica ; confrontada a norte pelas muralhas Mouriscas e a sul pela rua Cardeal Neto,
ligada ao antigo Largo das Freiras ao qual faz parte o Convento Nossa Senhora da Glória ( Convento
das Freiras ) – património histórico da cidade de Lagos, sendo este muito divulgado nos mapas
turísticos e fazendo por isso, parte do roteiro dos passeios pedestres de bastantes turistas .
Tentou-se inserir este projecto turístico nas culturas deixadas nesta região pelos Mouros ( Hispano
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Mouriscas ) fazendo as mesmas parte integrante do povo Algarvio .
Lagos cidade, situada no extremo Ocidente Europeu, rodeada por 14 praias – das poucas cidades
onde as deslocações para as mesmas se faz a pé.
Contactos:
Rua Cardeal Neto, 10, 8600 Lagos, Algarve
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