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Solares de Portugal is an international symbol of our rich
culture, they exemplify the art of living, they provide an
opportunity to travel throughout our country, experience our
deepest roots and traditions and enjoy the hospitality and
warm welcome that characterises all of our family houses.
Patrimony and well-being are an important part of Portuguese
culture and motivated our nation’s spirit of challenge and
discovery hence our pleasant homes provide an appropriate
starting point for many fascinating journeys.
Each of these family houses has its own special character,
history and specifications that have changed little over
the course of time and this stability and durability are the
predominant themes of this book beautifully illustrated with
photographs by António Homem Cardoso, Portugal’s leading
photographer, with accompanying text by Teresa Carvalho.
It is the culmination of a fruitful partnership with the publishers
Edições Inapa and highlights the fine manors, estates and
country houses integrated with TURIHAB, the association
of the owners founded in 1983, thereby guaranteeing and
safeguarding the high standards of service and the genuine
hospitality that are a hallmarks of Solares de Portugal.
The certification of TURIHAB, CENTER and the Solares de
Portugal network through APCER (The Portuguese Association
for Certification) underlines our total commitment to
implementing the strict regulations that govern tourist country
accommodation and reinforces our determination to maintain
and continually improve our services that merit the AICEP
“Marca Portugal”.

Acreditamos que nos Solares de Portugal a riqueza da nossa cultura,
a arte de viver, a vontade de viajar e conhecer as nossas tradições e raízes
mais profundas, passa pelo encontro da hospitalidade e acolhimento familiar
das casas que representamos um pouco por todo o país.
Este livro, maravilhosamente ilustrado com fotografias do Mestre António
Homem Cardoso e com textos de Teresa Carvalho, resulta de uma parceria
com as Edições Inapa. Consiste numa recolha e levantamento das casas
que se encontram integradas na TURIHAB, associação do turismo
de habitação fundada em 1983, que é garante da qualidade de receber
e salvaguarda da genuinidade da oferta Solares de Portugal.
Património e bem-estar são parte da nossa cultura e constituem motivos
de desafio e descoberta, que têm como ponto de partida privilegiado
a estada em qualquer das nossas casas.
A certificação da TURIHAB, da CENTER e da rede Solares de Portugal pela APCER
- Associação Portuguesa de Certificação, reafirmou a nossa exigência em
relação aos requisitos de qualificação do alojamento, que tem como objectivo
conceitos de melhoria contínua nos serviços prestados no turismo
e que mereceu do AICEP a classificação da “Marca Portugal”.
As características específicas de cada uma destas casas de família, obriga
a uma abordagem que assenta em dados relativamente imutáveis de cada
uma destas propriedades. Cada texto visa ser descritivo ou histórico,
não entrando em pormenores sujeitos a alterações circunstanciais.

To achieve and guarantee the quality offered by Solares de
Portugal is the result of 25 years of effort of TURIHAB, its
partners and, most of all, its association of owners without
whom it would not be possible to create a national system of
this nature and size.
This commitment to providing high quality accommodation in
distinctive family properties is reflected at the European Union
level through the network Europe of Traditions and in the South
American Mercosul countries with the Fazendas do Brasil.
We hope that with this magnificent book we have achieved our
objective of inspiring the reader to live the dream and visit the
best stately homes in the country and that it will convince them
of the vital need for all of us to defend our roots and traditions.

Assegurar a qualidade do acolhimento é o resultado de 25 anos de trabalho
da TURIHAB, dos seus colaboradores e sobretudo dos seus associados
proprietários, sem os quais não seria possível criar uma oferta nacional desta
natureza e dimensão, com reflexos a nível da União Europeia, através da rede
Europa das Tradições e no Mercosul com as Fazendas do Brasil.
Com o objectivo de realizar um livro de consulta agradável, que possa servir
de inspiração para uma visita ao que temos de melhor no país, convidamos
o leitor à viagem e ao sonho, com a esperança que se transforme num
hóspede, nem que seja enquanto folheia estas páginas, passando a ser
um convicto defensor das nossas raízes e tradições.

Cada estadia, uma vivência
cada visita, uma experiência

Os solares de Portugal são a imagem de marca da associação de turismo
de habitação TURIHAB, cujo conceito é promover a qualidade do alojamento
e do turismo nas casas que constituem a rede que representam e, ao mesmo
tempo, preservar o património arquitectónico e a herança cultural que
as caracterizam.
Sendo estas, casas de famílias que, em muitos casos, aí vivem há gerações,
o valor que uma estada nelas representa é o partilhar de vivências
e experiências únicas, na relação com pessoas que conhecem a fundo as
tradições e costumes de uma região, e o acolhimento familiar personalizado.
Digamos que o princípio dos Solares de Portugal é receber os hóspedes
fazendo-os sentirem-se parte da família. É isto que proporciona aos turistas
portugueses e estrangeiros, à parte a beleza da casa ou do lugar,
um sentimento de pertença e de memórias duradouras que fazem toda
a diferença quando se procura verdadeiramente a alma do que se vê,
do que se sente.
A escolha de uma casa poderá ser feita em função da região em que se
encontra, ou das características de cada uma. Mas, em qualquer dos casos,
os proprietários têm o maior gosto em dar a conhecer os lugares de maior
interesse, a gastronomia local, os festivais e tradições, a História portuguesa
e as "estórias" do lugar em que habitam.
Aqui, interagir significa ter uma excelente oportunidade para ir mais longe
do que o simples alojamento, já que possibilita a partilha de experiências
e ir ao encontro do mais pitoresco e raro.
Estas casas situam-se em lugares de grande beleza, muitas delas inseridas
em parques naturais, no cume das serras, em zonas históricas ou em pleno
silêncio do campo, rodeadas por jardins seculares, matas frondosas e quintas
com actividades agrícolas.
É claro que o conforto e as actividades fazem parte da procura do bem-estar
e do descanso e, nesse sentido, a maior parte das casas estão equipadas
com piscina, ténis, sala de jogos, cavalos... Já sem falar de prazeres como
o pequeno-almoço servido com produtos caseiros, o aroma de um vinho,
a suavidade de uma lareira quentinha, o amanhecer em silêncio, o olhar
perdido em horizontes desconhecidos e sonhadores.
Símbolo de cultura e história, mas sobretudo de tradição hospitaleira,
é com gosto que o convidamos a descobrir connosco os Solares de Portugal,
na esperança de poder acrescentar uma experiência inesquecível
ao seu coração.

O ambiente
dos Solares de Portugal
As perto de 100 Casas Antigas, Quintas, Herdades e Casas Rústicas
certificadas pela Apcer são garante de qualidade e de genuinidade.
A oferta dos solares de Portugal divide-se em três categorias, de acordo com
as características das casas, consoante a sua imponência – quer na dimensão,
espaços envolventes e jardins, quer na decoração e peso histórico:
Casas Antigas, Quintas e Herdade, e Casas Rústicas.
Independentemente da classificação, todas elas apresentam elevado
conforto e qualidade reconhecida a nível nacional e internacional.
As Casas Antigas são caracterizadas pela sua arquitectura erudita,
remontando, muitas delas, aos séculos XVII e XVIII. Guardam relíquias
de família, onde se incluem, muitas vezes, valiosas obras de arte.
Nas Quintas e Herdades, o acolhimento decorre num ambiente mais rural
inserido num contexto agrícola. Aqui, a arquitectura, muitas vezes clássica,
tem também um toque de rusticidade.
As Casas Rústicas são excelentes escolhas para quem procura o sossego
do campo. Com grande valor etnográfico, usam na sua arquitectura
simples e de pequenas proporções, materiais e processos construtivos
caracteristicamente locais. Os interiores primam pelo mobiliário simples,
mas confortável e prático.

Special places to stay
Solares de Portugal is a unique concept that was introduced to promote
quality tourist accommodation in houses of character and, at the same time,
preserves the rich legacy of Portugal's architectural and cultural heritage.
It is important to emphasise that Solares are not hotels or guesthouses.
They are privately owned stately manor houses, elegant country homes and
rustic farmhouses. Some of them were once in decline but today they are
restored to their former glory and are open to guests who are treated as part
of the family.

Solares de Portugal Stamp of Quality
Anyone with a sense of history and a desire to discover
the real Portugal cannot fail to be captivated by the
treasury of experiences offered by the Solares de
Portugal, 100 manor houses, stately homes, country
and farmhouses, certified with the ERS 3001 and
“Marca Portugal”, guarantee of quality and genuineness.

The Solares represent centuries of Portuguese history and culture.
The majority of the grandiose 17th and 18th centuries houses are of noble origin
and still in the ownership of the descendants of the founding family.
The owners will greet you with a warm welcome and during your stay share
their knowledge about local places of interest, regional gastronomy, festivals
and traditions.

They have been individually inspected to ensure the
highest standard of quality and hospitality.
Many Solares de Portugal have played host to the same
family for hundreds of years.

The Solares de Portugal are of great architectural merit and contain some

Solares de Portugal are divided into three categories:
Casas Antigas, Quintas & Herdades, and Casas Rústicas,
according to their status, size, surroundings and
gardens, as well as decorations and historic furnishings.

famous National Parks, the Solares nestle within large estates surrounded

Casas Antigas are elegant manor houses and stately
homes characterized by their stylishness. Luxuriously
furnished and often surrounded by beautiful gardens
many of them originate from the 17th and 18th centuries.
Their architecture is of great importance to the country’s
heritage. The various styles reflect the distinct chapters
in the history of Portugal.
Quintas & Herdades are country estates and farmhouses
within a countryside setting and atmosphere,
encompassing architectural styles from the classic
to the rustic. Many of the main houses date from the
18th century and carry the traditions of their ancestors.
Their charm and ambiance takes hold of the imagination
in many different ways.
Casas Rústicas are country houses distinguished by their
type of construction, being of simple architectural style
and utilizing regional materials. Generally of smaller
dimensions, they contain simple and practical, but
comfortable furnishings. Located in the heart of rural
villages, they offer an excellent opportunity to appreciate
the peace and tranquillity of the country life.

pool, and games rooms. Meeting rooms and conference rooms are also

From the moment you walk through Solares de Portugal
there is a magic in the air and a tranquillity that will make
the stress of everyday life seem a million miles away.
Solares de Portugal make you feel that this is the place
where you belong: a home from home, a place where you
will always want to return.

of Portugal's finest antiques, furniture and fine art.
Situated in some of Portugal's most picturesque locations including the
by beautifully designed gardens, vineyards that produce delicious in-house
wines, fruit orchards and woodlands.
Leisure facilities on offer include horse-riding, tennis, walking, a swimming
available in several houses. In the evenings, the best of regional cuisine and
wines are on the dinner table.
Solares de Portugal is not only a feast for the senses and the body, it is a
symbol of our culture and history. You can learn many fascinating things
about Portugal's past by staying with us, not least its art and craftwork on
sale in local markets, its architectural patrimony, its windmills, ancient castles
and convents, its unique traditional hand-painted tile panels (azulejos) that
adorn many fine buildings, its superbly fashioned jewellery in gold and silver.
But what we hope you will treasure most is the warm hospitality that is the
hallmark of Solares de Portugal. Once we have held you in our embrace we
never let go. You will be tempted back again and again.
There will always be a place in your heart and mind for Solares de Portugal.

Se estiver interessado em adquirir o Livro “Solares
de Portugal – A Arte de Bem Receber”, por favor
contacte a TURIHAB – Associação do Turismo de
Habitação, através do Tel: +351 258 741 672 ou pelo
email info@turihab.pt

If you are interested in purchase the book “Solares
de Portugal – The art of good living” please
contact TURIHAB – Associação do Turismo de
Habitação, trough the Tel: +351 258 741 672 or by
email info@turihab.pt

