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Enviado por Nuno Vasconcelos em Seg, 2006-03-27 11:56

A funcionar como Turismo de Habitação desde 1984, a Quinta da Alcaidaria-Mór, solar pertença da
família Vasconcelos desde o século XVII, é uma óptima escolha para quem quer passar umas férias
em perfeita simbiose com a natureza e com os valores patrimoniais que dela fazem parte.
Ao longo de 18 hectares, o mais assinalável arquitectonicamente é a capelinha alpendrada ma
extremidade das várias construções (que formam um pátio-terreiro entre si). Nela diz a tradição
local que Nun`Álvares Pereira orou, a caminho da Batalha de Aljubarrota. (adsbygoogle =
window.adsbygoogle || []).push({});

Também potencialmente interessante é a antiga adega, vasta nave tripla, nos baixos da
propriedade.
Os interiores da casa propriamente dita são espaçosos e de certo luxo doméstico, com espacial
relevo para as salas de refeições e de estar, esta com um tecto de caixotões de madeira e varandas
que permitem a grandiosa vista sobre os campos da quinta.
Percorrer a alameda arborizada de cedros que conduz ao terreiro que dá acesso à Quinta da
Alcaidaria-Mór, é apenas um primeiro passo para se penetrar no universo carregado de história e
tradição que é a Casa da família Alvaiázere.
Neste solar do séc. XVII, escreveram-se algumas páginas da história, das Invasões Francesas às
ligações com a Ordem de Malta. Em 1385, D. Nuno Álvares Pereira chegou a apelar à protecção
divina de Santa Luzia rezando na capelinha de Quinta, a caminho da sua magnífica vitória em
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Aljubarrota. Enfim, um ambiente que apetece desfrutar, num cenário que serviu de palco a
Alexandra Lencastre e Rogério Samora durante a rodagem do filme português “O Delfim”.
Como chegar: Saia da auto-estrada A1, que liga Lisboa ao Porto, no nó de Fátima. Logo depois das
portagens, siga em direcção a Ourém, descendo a serra por uma estrada com algumas curvas
apertadas, mas que compensa com a magnífica paisagem que proporciona. Em Ourém, atravesse a
cidade em direcção a Tomar. Depois, percorra cerca de dois kilómetros até encontrar o cruzamento
de Seiça. Mesmo no cruzamento, do lado esquerdo, encontrará a placa azul do turismo que indica a
entrada para a alameda arborizada que leva à Casa.
Contactos
Quinta da Alcaidaria-Mór Nº31, 2490-799 Ourém | Ver no Mapa
Tel. +351 249 542 231 | Fax. +351 249 545 034 | Mov. +351 965 090 149 | email:
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