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RESUMO 

 Assegurar um alinhamento articulado estratégico, que permita fomentar 

uma adequação coerente e sustentada da oferta do TER -Turismo em Espaço Rural, 

é um dos principais eixos de orientação que a AHRP - Associação dos Hotéis Rurais 

de Portugal deverá adotar para potenciar a requalificação dos hotéis rurais e sua 

adequação ao perfil "Hotel Rural". 

 É importante que se crie um plano de ação, que garanta de um modo direto 

e inequívoco uma imediata perceção da uniformidade da oferta do TER, suportado 

neste estudo através da diversidade de atividades e serviços prestados pelos Hotéis 

Rurais de Portugal associados da AHRP. 

 De modo a elaborar-se a análise que permite estabelecer os critérios para a 

adequabilidade dos hotéis rurais, foram efetuados de forma intensiva, trabalhos de 

análise in loco de cada hotel associado, acrescentando-se a elaboração de 

questionários extremamente abrangentes, bem como a deteção de valências e 

serviços do hotel, quer de forma direta como indireta, dentro e fora do hotel, 

consubstanciando-se estes através do levantamento e estudo da requalificação dos 

Hotéis Rurais.  

 Efetuaram-se também leituras de caráter vincadamente sensorial, do 

ambiente que perfaz a circunstância dos hotéis, dado que não é só através da 

realidade mensurável que se pode garantir uma oferta que seja genuína de um 

espaço rural. 

 Com base neste trabalho de pesquisa e leitura crítica do ambiente 

materializado e sensorial dos hotéis, é que se tornou possível elaborar o presente 

estudo de forma sustentada e, assim, concluir-se que estes deverão preencher uma 

série de requisitos para garantirem a sua adequação ao perfil de "Hotel Rural". 

 Neste sentido, verteu-se a análise para uma "checklist de hotel rural" que 

servirá como elemento orientador, para se verificar, de uma forma direta, a 

referida adequabilidade e respetivas necessidades de requalificação. 

 

 

Palavras-Chave: Hotel Rural; Turismo; perfil; Associação 
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INTRODUÇÃO 

 Para se determinar o que é necessário para garantir a adequação de um 

hotel rural ao perfil de "hotel rural", é extremamente importante reconhecer as 

caraterísticas gerais de cada hotel rural associado. 

 Alcança-se esse conhecimento através do levantamento das particularidades 

de cada um, dos serviços e valências que este proporciona, e do modo como 

interage com a região envolvente.  

 O universo dos hotéis rurais associados permite obter uma amostra fiável e 

significativamente determinante, para se perceber o posicionamento que estes 

devem ocupar na realidade do TER.  

 Analisando as caraterísticas positivas e negativas de cada um, sob a forma 

de serviços fornecidos, parcerias e articulações entre promotores, atividades e 

relações culturais e socioeconómicas com a envolvente, permite determinar os 

requisitos que, na atualidade, se consideram essenciais para cumprir com a 

qualidade, que se pretende transversal para todos os associados, 

independentemente da sua categoria a nível legal. 

 Assim, para se obter a atmosfera vivencial de cada hotel, que permitisse 

perceber a sua possível necessidade de requalificação, efetuou-se, para cada um, o 

levantamento das caraterísticas gerais do próprio. 

 Este trabalho de análise e levantamento foi executado em fases distintas, 

mas sem hierarquia de precedência ou subsequência. Portanto, as fases que abaixo 

se descrevem foram sendo executadas em simultâneo, dado que constituíam 

informações complementares. 

 Tratam-se então de três momentos de análise crítica, que convergem para 

uma checklist de resposta direta, que suporta e define se os hotéis se enquadram 

no perfil de hotel rural. Elaboraram-se inquéritos intensivos de todas as 

caraterísticas do hotel, desde as de pequena escala, de serviços mais imediatos, 

até às questões de enquadramento de categoria de hotel e serviços mais 

complexos. Estes inquéritos foram respondidos pelos próprios hoteleiros. 

 Num segundo momento, obtiveram-se os relatórios de perceção 

significativamente sensorial do ambiente dos hotéis, suas condições gerais, entre 

outras, essencialmente sob o ponto de vista do utilizador, sendo estes relatórios 

executados aquando das visitas aos hotéis associados. 

 Num terceiro momento, foram elaborados inquéritos mais focados na 

vertente de serviços e valências do hotel, permitindo assim constatar o que este 
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tem para oferecer. Estes inquéritos foram também direcionados para enfatizar os 

produtos turísticos que se enquadram com o ambiente rural. 

 Com estes três momentos de análise e estudo efetuado, estabelece-se uma 

esfera de perceção dinâmica, que delimita coerentemente e de forma abrangente a 

coadunação de cada hotel rural, no ambiente rural que o envolve e define.   

 Perante a informação recolhida, organizou-se o presente estudo, numa 

sequência que se apresenta evidente para responder ao assunto que este aborda - 

"Levantamento e estudo de requalificação dos hotéis rurais e adequação ao perfil 

"Hotel Rural".    

 Pelas caraterísticas do presente trabalho, é importante explicar a 

metodologia adotada, considerando, assim, a importância do trabalho de campo 

efetuado. Principiou-se pela explicação metodológica adotada e respetivos objetivos 

que suportam essa opção. 

 Numa segunda fase, e assente numa ideologia que apresenta uma sequência 

lógica que parte do geral para o particular, surge uma análise do panorama geral 

da AHRP, através da deteção e apresentação dos serviços e valências que os 

associados proporcionam. 

 Numa terceira e última fase, apresentam-se, quer os inquéritos como os 

relatórios executados, resultando daí a resposta à checklist de hotel rural, e 

respetivas leituras críticas e considerações que demonstram a possível necessidade 

de requalificação, ou não, para que cada hotel atinja e responda às exigências da 

AHRP. Esta resposta apresenta-se sob a forma de adequação ao perfil de "Hotel 

Rural". 
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1 - ESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL DO ESTUDO 

 

1.1 - METODOLOGIA 

 Para a execução do presente escrito, que se apresenta sob a forma de um 

estudo rigoroso e intensivo da realidade que define a esfera vivencial dos hotéis 

rurais da AHRP, utilizou-se uma metodologia assente em recolha de dados 

quantitativos e qualitativos. 

 Dividindo por fases a metodologia adotada para retirar as conclusões e 

orientações pretendidas para este trabalho, verificou-se que seria necessário seguir 

três eixos de orientação de pesquisa, que ocorreram em simultaneidade, e todos se 

interligam num ato sinergético, com o intuito de dar a conhecer orientações, 

necessidades, valências, relações exploradas, posicionamento no mercado, entre 

muitos outros parâmetros que poderemos constatar no decorrer do trabalho.  

 Para o modelo de análise quantitativo foram executados inquéritos a todos 

os associados, nos quais se tornou possível efetuar uma deteção de um extensivo 

detalhe informativo, entre os quais, os dados gerais, designação comercial, 

localização, categorias da unidade hoteleira, tipos de investimento e financiamento, 

estratégias de posicionamento no mercado, tipos de clientes, ações de 

internacionalização, tipos de certificação, modelos de promoção e divulgação do 

hotel, parcerias e acordos que estes possuem, instalações, número de unidades de 

alojamento, entre uma série de variáveis que permitem conhecer, de um modo 

profundo, a realidade de cada hotel.  

 Ainda no que diz respeito a este modelo, foram também elaborados 

questionários que permitiram perceber os serviços que os hotéis possuem, bem 

como as suas valências. Elaborou-se também a deteção de pontos focais de 

interesse que se encontrassem na envolvente próxima, com enfoque em ofertas de 

produtos turísticos que se coadunassem com o ambiente rural. 

 No modelo de análise qualitativo, foram elaborados relatórios de análise 

técnica, que assentaram numa leitura percecional e sensorial de cada hotel. Nestes 

podemos constatar o tipo de edificado e sua importância a vários níveis, como por 

exemplo, se a sua linguagem arquitetónica se relaciona devidamente com as 

edificações que perfazem o ambiente rural da localidade.  

 Realça-se que foi através destes relatórios de análise técnica, que se tornou 

possível analisar, sob um ponto de vista exterior às pessoas do hotel, simulando 

um pouco o olhar sob a perspetiva do utilizador/turista. Seguindo esta linha de 
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pensamento, descreveu-se a perceção da envolvente edificada e não edificada, as 

comodidades gerais, as relações exterior/interior, considerações técnico- 

construtivas, entre muitos outros pontos que são demonstrados e analisados em 

capítulo próprio.  

 A adoção deste modelo metodológico permitiu ir de encontro ao que se 

pretende alcançar com o presente trabalho - LEVANTAMENTO E ESTUDO DE 

REQUALIFICAÇÃO DOS HOTÉIS RURAIS E ADEQUAÇÃO AO PERFIL "HOTEL RURAL" 

- dado que através da complementaridade alcançada pela análise da circunstância 

material e palpável do hotel, associada à análise  de caráter mais sensorial, foi 

possível convergir-se o plano de análise para um destaque às particularidades de 

cada hotel, alcançando-se assim o checklist de hotel rural. 

 É importante realçar que se tratou de um estudo efetuado com visitas a 

todos os hotéis associados, sendo, portanto, um estudo intensivo das várias 

realidades, mas que, essencialmente, nos permitem perceber o comportamento dos 

hotéis rurais, e a sua forma de estar e ser no ambiente rural.  

 Portanto, a checklist idealizada provém do contributo direto e indireto de 

todos os associados. Só através do universo que estes representam (55 hotéis), é 

que foi possível determinar o modo como estes podem e devem adequar-se ao 

perfil de hotel rural. Mais do que a soma das partes, o sucesso do associativismo 

reside na forma como estas interagem. 
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1.2 - OBJETIVOS  

 Para garantir uma coerência na forma como os hotéis rurais se apresentam, 

é imprescindível que estes garantam ao turista uma acomodação caraterizada, 

inequivocamente, por uma oferta que confira uma experiencia genuinamente 

orientada para a vivência rural. 

 É, portanto, natural e expetável que a AHRP - Associação dos Hotéis 

Rurais de Portugal assente na força gerada pelo associativismo, pretenda 

proporcionar, de um modo exponencial, esta oferta de turismo assente na vivência 

rural.   

 Em suma, pretende-se que, através da leitura e análise da realidade dos 

hotéis rurais, se consigam detetar orientações estratégicas para que os mesmos se 

adequem ao perfil de hotel rural, através do cumprimento do checklist de hotel 

rural, garantindo-se, assim, uma imagem e qualidade homogénea para a AHRP.  

 

2 - PANORAMA DEMONSTRATIVO DE VALÊNCIAS E SERVIÇOS DOS ASSOCIADOS 

 

2.1 - SERVIÇOS E VALÊNCIAS DOS ASSOCIADOS 

 Com o intuito de conferir uma perceção adequada da orientação adotada, 

para transmitir o levantamento do estudo efetuado, principia-se por demonstrar a 

envolvência que define e carateriza os hotéis rurais associados, no que a serviços e 

valências se refere, a nível interno, mas destacando-se também os pontos de 

interesse que se localizam na envolvente próxima. 

 Para tal efeito, executou-se uma listagem dos pontos de interesse que tem 

como objetivo complementar o acima descrito, permitir à AHRP - Associação dos 

Hotéis Rurais de Portugal executar rotas turísticas baseadas no posicionamento 

territorial dos hotéis e pontos de interesse na envolvente. Poderá também funcionar 

como uma ferramenta, para que os próprios hotéis se promovam e executem rotas 

por iniciativa própria, exponenciando assim a colaboração entre estes, reforçando, 

deste modo, a potencialidade do associativismo e aumentado a abrangência de 

oferta dos mesmos. 

 Apresentam-se, então, de uma forma global, gráficos que demonstram as 

valências internas e as valências de proximidade, estas últimas, consideradas as 

valências que se podem encontrar na região onde o hotel se insere. 

 Segue abaixo o levantamento dos pontos de interesse e serviços e valências 

dos associados: 
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80%

20%

Valência Interna - Restaurante

Sim Não

18%

82%

Valência Proximidade - Restaurante

Sim Não

98%

2%

Valência Global - Restaurante

Sim Não
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84%

16%

Valência Interna - Piscina exterior

Sim Não

8%

92%

Valência Proximidade - Piscina exterior

Sim Não

92%

8%

Valência Global - Piscina exterior

Sim Não
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14%

86%

Valência Interna - Piscina interior

Sim Não

34%

66%

Valência Proximidade - Piscina 

interior

Sim Não

48%

52%

Valência Global - Piscina interior

Sim Não
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86%

14%

Valência Interna - Bar

Sim Não

4%

96%

Valência Proximidade - Bar

Sim Não

90%

10%

Valência Global - Bar

Sim Não
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94%

6%

Valência Interna - Sala de estar

Sim Não

0%

100%

Valência Proximidade - Sala de estar

Sim Não

94%

6%

Valência Global - Sala de estar

Sim Não
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48%

52%

Valência Interna - Sala de jogos

Sim Não

14%

86%

Valência Proximidade - Sala de jogos

Sim Não

62%

38%

Valência - Global - Sala de jogos

Sim Não
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32%

68%

Valência Interna - Biblioteca

Sim Não

38%

62%

Valência Proximidade - Biblioteca

Sim Não

70%

30%

Valência - Global - Biblioteca

Sim Não
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12%

88%

Valência Interna - Campo de futebol

Sim Não

60%

40%

Valência Proximidade - Campo de 

futebol

Sim Não

72%

28%

Valência - Global - Campo de futebol

Sim Não
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28%

72%

Valência Interna - Campo de ténis

Sim Não

40%

60%

Valência Proximidade - Campo de 

ténis

Sim Não

68%

32%

Valência - Global - Campo de ténis

Sim Não
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10%

90%

Valência Interna - Campo de vólei

Sim Não

30%

70%

Valência Proximidade - Campo de 

vólei

Sim Não

40%

60%

Valência - Global - Campo de vólei

Sim Não
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20%

80%

Valência Interna - Ginásio

Sim Não

36%

64%

Valência Proximidade - Ginásio

Sim Não

56%

44%

Valência - Global - Ginásio

Sim Não
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44%

56%

Valência Interna - Parque e animação 

infantil

Sim Não

26%

74%

Valência Proximidade - Parque e 

animação infantil

Sim Não

70%

30%

Valência Global - Parque e animação 

infantil

Sim Não
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28%

72%

Valência Interna - Transfers

Sim Não

22%

78%

Valência Proximidade - Transfers

Sim Não

50%50%

Valência - Global - Transfers

Sim Não
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32%

68%

Valência Interna - Cultivo de vinha

Sim Não

30%

70%

Valência Proximidade - Cultivo de 

vinha

Sim Não

62%

38%

Valência - Global - Cultivo de vinha

Sim Não
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14%

86%

Valência Interna - Adega

Sim Não

38%

62%

Valência Proximidade - Adega

Sim Não

52%

48%

Valência - Global - Adega

Sim Não
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30%

70%

Valência Interna - Permitir ao turista 

participar na atividade culinária

Sim Não

6%

94%

Valência Proximidade - Permitir ao 

turista participar na atividade 

culinária

Sim Não

36%

64%

Valência - Global - Permitir ao turista 

participar na atividade culinária

Sim Não
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0%

100%

Valência Interna - Termas

Sim Não

48%

52%

Valência Proximidade - Termas

Sim Não

48%

52%

Valência - Global - Termas

Sim Não
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18%

82%

Valência Interna - Banho Turco

Sim Não

34%

66%

Valência Proximidade - Banho Turco

Sim Não

52%

48%

Valência - Global - Banho Turco

Sim Não
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22%

78%

Valência Interna - Sauna

Sim Não

30%

70%

Valência Proximidade - Sauna

Sim Não

52%

48%

Valência - Global - Sauna

Sim Não
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20%

80%

Valência Interna - Hidromassagem

Sim Não

32%

68%

Valência Proximidade -

Hidromassagem

Sim Não

52%

48%

Valência - Global - Hidromassagem

Sim Não



 

LEVANTAMENTO E ESTUDO DE REQUALIFICAÇÃO DOS HOTÉIS RURAIS E 
ADEQUAÇÃO AO PERFIL "HOTEL RURAL" 

28 

 

 

 

 

4%

96%

Valência Interna - Talassoterapia

Sim Não

34%

66%

Valência Proximidade - Talassoterapia

Sim Não

38%

62%

Valência - Global - Talassoterapia

Sim Não
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18%

82%

Valência Interna - Jacuzzi

Sim Não

30%

70%

Valência Proximidade - Jacuzzi

Sim Não

48%

52%

Valência - Global - Jacuzzi

Sim Não
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36%

64%

Valência Interna - Massagem

Sim Não

30%

70%

Valência Proximidade - Massagem

Sim Não

66%

34%

Valência - Global - Massagem

Sim Não
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10%

90%

Valência Interna - Tratamentos de 

beleza

Sim Não

44%

56%

Valência Proximidade - Tratamentos 

de beleza

Sim Não

54%

46%

Valência - Global - Tratamentos de 

beleza

Sim Não
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8%

92%

Valência Interna - Apoio no serviço 

de Medicina/Enfermagem

Sim Não

50%50%

Valência Proximidade - Apoio no 

serviço de Medicina/Enfermagem

Sim Não

58%

42%

Valência - Global - Apoio no serviço 

de Medicina/Enfermagem

Sim Não
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0%

100%

Valência Interna - Surf

Sim Não

34%

66%

Valência Proximidade - Surf

Sim Não

34%

66%

Valência Global - Surf

Sim Não
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0%

100%

Valência Interna - Kitesurf

Sim Não

28%

72%

Valência Proximidade - Kitesurf

Sim Não

28%

72%

Valência Global - Kitesurf

Sim Não
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8%

92%

Valência Interna - Passeio de barco

Sim Não

50%50%

Valência Proximidade - Passeio de 

barco

Sim Não

58%

42%

Valência - Global - Passeio de barco

Sim Não
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0%

100%

Valência Interna - Windsurf

Sim Não

30%

70%

Valência Proximidade - Windsurf

Sim Não

30%

70%

Valência Global - Windsurf

Sim Não
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0%

100%

Valência Interna - Mergulho

Sim Não

28%

72%

Valência Proximidade - Mergulho

Sim Não

28%

72%

Valência Global - Mergulho

Sim Não
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6%

94%

Valência Interna - Pesca recreativa

Sim Não

52%

48%

Valência Proximidade - Pesca 

recreativa

Sim Não

58%

42%

Valência Global - Pesca recreativa

Sim Não
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20%

80%

Valência Interna - Atividades 

equestres

Sim Não

52%

48%

Valência Proximidade - Atividades 

equestres

Sim Não

72%

28%

Valência - Global - Atividades 

equestres

Sim Não
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58%

42%

Valência Interna - Percursos 

pedestres

Sim Não

34%

66%

Valência Proximidade - Percursos 

pedestres

Sim Não

92%

8%

Valência - Global - Percursos 

pedestres

Sim Não
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40%

60%

Valência Interna - Atividades 

agrícolas

Sim Não

20%

80%

Valência Proximidade - Atividades 

agrícolas

Sim Não

60%

40%

Valência - Global - Atividades 

agrícolas

Sim Não
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4%

96%

Valência Interna - Observação de 

astros (Dispon. no hotel de 

telescópios)

Sim Não

18%

82%

Valência Proximidade - Observação 

de astros (Dispon. no hotel de 

telescópios)

Sim Não

22%

78%

Valência - Global - Observação de 

astros (Dispon. no hotel de 

telescópios)

Sim Não



 

LEVANTAMENTO E ESTUDO DE REQUALIFICAÇÃO DOS HOTÉIS RURAIS E 
ADEQUAÇÃO AO PERFIL "HOTEL RURAL" 

43 

 

 

 

 

60%

40%

Valência Interna - Passeios de 

bicicleta

Sim Não

16%

84%

Valência Proximidade - Passeios de 

bicicleta

Sim Não

76%

24%

Valência - Global - Passeios de 

bicicleta

Sim Não
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12%

88%

Valência Interna - Passeio aquático 

(Passeios dentro do Rio)

Sim Não

54%

46%

Valência Proximidade - Passeio 

aquático (Passeios dentro do Rio)

Sim Não

66%

34%

Valência - Global - Passeio aquático 

(Passeios dentro do Rio)

Sim Não
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4%

96%

Valência Interna - Arvorismo 

(Percursos suspensos entre árvores)

Sim Não

24%

76%

Valência Proximidade - Arvorismo 

(Percursos suspensos entre árvores)

Sim Não

28%

72%

Valência - Global - Arvorismo 

(Percursos suspensos entre árvores)

Sim Não
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4%

96%

Valência Interna - Golfe

Sim Não

40%

60%

Valência Proximidade - Golfe

Sim Não

44%

56%

Valência - Global - Golfe

Sim Não
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6%

94%

Valência Interna - Minigolfe

Sim Não

24%

76%

Valência Proximidade - Minigolfe

Sim Não

30%

70%

Valência - Global - Minigolfe

Sim Não
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0%

100%

Valência Interna - Praia

Sim Não

40%

60%

Valência Proximidade - Praia

Sim Não

40%

60%

Valência Global - Praia

Sim Não
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20%

80%

Valência Interna - Rio

Sim Não

48%

52%

Valência Proximidade - Rio

Sim Não

68%

32%

Valência - Global - Rio

Sim Não
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6%

94%

Valência Interna - Praia fluvial

Sim Não

40%

60%

Valência Proximidade - Praia fluvial

Sim Não

46%

54%

Valência - Global - Praia fluvial

Sim Não
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0%

100%

Valência Interna - Rafting

Sim Não

28%

72%

Valência Proximidade - Rafting

Sim Não

28%

72%

Valência Global - Rafting

Sim Não
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0%

100%

Valência Interna - Ski aquático

Sim Não

20%

80%

Valência Proximidade - Ski aquático

Sim Não

20%

80%

Valência Global - Ski aquático

Sim Não
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6%

94%

Valência Interna - Caça

Sim Não

48%

52%

Valência Proximidade - Caça

Sim Não

54%

46%

Valência Global - Caça

Sim Não
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0%

100%

Valência Interna - Jet ski

Sim Não

22%

78%

Valência Proximidade - Jet ski

Sim Não

22%

78%

Valência Global - Jet ski

Sim Não
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16%

84%

Valência Interna - Jipe

Sim Não

38%

62%

Valência Proximidade - Jipe

Sim Não

54%

46%

Valência - Global - Jipe

Sim Não
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4%

96%

Valência Interna - Moto

Sim Não

38%

62%

Valência Proximidade - Moto

Sim Não

42%

58%

Valência - Global - Moto

Sim Não
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2%

98%

Valência Interna - Karting

Sim Não

38%

62%

Valência Proximidade - Karting

Sim Não

40%

60%

Valência - Global - Karting

Sim Não
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16%

84%

Valência Interna - BTT

Sim Não

40%

60%

Valência Proximidade - BTT

Sim Não

56%

44%

Valência - Global - BTT

Sim Não
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6%

94%

Valência Interna - Rapel

Sim Não

42%

58%

Valência Proximidade - Rapel

Sim Não

48%

52%

Valência - Global - Rapel

Sim Não
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6%

94%

Valência Interna - Escalada

Sim Não

44%

56%

Valência Proximidade - Escalada

Sim Não

50%50%

Valência - Global - Escalada

Sim Não
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6%

94%

Valência Interna - Slide

Sim Não

34%

66%

Valência Proximidade - Slide

Sim Não

40%

60%

Valência - Global - Slide

Sim Não
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0%

100%

Valência Interna - Pesca submarina

Sim Não

18%

82%

Valência Proximidade - Pesca 

submarina

Sim Não

18%

82%

Valência - Global - Pesca submarina

Sim Não
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3 - CENÁRIO GERAL DO POSICIONAMENTO DOS HOTÉIS RURAIS 

 

3.1 - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES PARA 

ENQUADRAMENTO DO HOTEL ASSOCIADO NO PERFIL DE HOTEL RURAL 

 Neste ponto importa perceber que, através do levantamento efetuado sob a 

forma de inquéritos e relatórios de análise técnica, foram detetadas as 

necessidades de requalificação e reorientação dos hotéis rurais.  

 Deste modo, é possível efetuar uma análise crítica a cada hotel rural 

associado, traçando considerações que poderão levar a cabo ações de 

requalificação materiais ou imateriais, para que os hotéis se enquadrem no perfil de 

hotel rural. 

 Partiu da realidade que define a esfera geral dos hotéis associados, a 

definição do perfil de hotel rural, extraindo-se o que de positivo estes oferecem 

para garantir a genuinidade do rural. Este foi definido também, e como não poderia 

deixar de ser, complementado com estudos bibliográficos relacionados com o TER - 

Turismo em Espaço Rural. 

 Apresentam-se seguidamente, para cada hotel, os inquéritos efetuados, os 

relatórios de análise técnica, vertendo-se posteriormente esta informação para o 

checklist de hotel rural, e daí, extraindo-se as ações de requalificação, 

considerações e estratégias que cada hotel poderá adotar para se adequar ao perfil 

de hotel rural. 

 Para garantir a qualidade que se pretende que seja transversal a todos os 

associados da AHRP, visando a criação de um perfil de Hotel Rural, é necessário 

que estes cumpram, pelo menos, 75% dos itens constantes da checklist. 
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Hotel Rural 
Casas Novas 
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Nº Questionário   Sim   Não   

              

1 Possui categoria de hotel entre 3 a 5 estrelas       
       
2 Possui Licenciamento pela Câmara Municipal 

      
       
3 Possui licença do Turismo de Portugal       
       
4 Promove internamente o espaço rural e produtos turísticos associados 

      
       
5 Promove ações de promoção internacional       
       
6 Possui imagem institucional 

      
       
7 Possui sistema de gestão para hotelaria       
       
8 Possui seguros obrigatórios à atividade 

      
       
9 Possui certificação HACCP       
       

10 Promove ações de divulgação do hotel em redes sociais 
      

       
11 Promove, elabora ou está inserido em rotas turísticas       

       

12 Pretende usufruir das rotas delineadas pela AHRP, usufruindo do efeito de 
associativismo       

       
13 Proporciona acesso à Internet para hóspedes 

      
       

14 Possui climatização dos espaços       
       

15 Possui SPA, piscina ou ginásio 
      

       
16 Dispõe de espaço de eventos       

       

17 

Possui parcerias com entidades externas, como empresas de atividades 
turísticas, promovendo a relação com os produtos turísticos associados à 
região, e assim, provocando um efeito de arrastamento económico-social e 
cultural na região 

      

       
18 Promove a gastronomia regional 

     
       

19 Promove a vinicultura regional      
       

20 Promove o artesanato regional 
     

       
21 Promove o património cultural da região       

       

22 Possui produção interna de vinho, azeite, atividade agrícola ou atividade 
pecuária      

       
23 Permite aos hóspedes participar na confeção de alimentos 

     
       

24 Promove atividades de contacto com a Natureza      
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Nº Questionário   Sim   Não   

       
25 Aproveita e valoriza as edificações pré-existentes  

      
       

26 Possui recursos humanos qualificados 
      

       
27 Acessibilidades adequadas       

       

28 
Linguagem arquitetónica de acordo com a traça típica do local e materiais de 
construção que se relacionem com a região onde o hotel se insere       

       

29 
Edificado em bom estado de conservação, nomeadamente a nível de imagem 
exterior da construção, fachadas e vãos exteriores       

       

30 
Espaços exteriores do hotel, bem conservados e coadunados com a paisagem 
natural que confere o espírito rural       

       

31 Espaços gerais do hotel, designadamente zonas internas sociais, em bom 
estado de conservação       

       

32 
Espaços íntimos do hotel, nomeadamente os quartos e outros tipos de 
alojamento, em bom estado de conservação       

       

33 Instalações sanitárias nas zonas sociais e íntimas, em bom estado de 
conservação       

              

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

De um modo geral, o hotel adquire caraterísticas positivas devido a sua 

traça arquitetónica e à sua envolvente natural e humanizada. Portanto, adequa-se 

ao perfil de hotel rural. A envolvente, ajardinada, circundante ao edificado, 

caracteriza-o positivamente. Demonstra ser genuíno em praticamente todos os 

aspetos.  

Na generalidade, promove um ambiente extremamente rural, através da 

exploração das caraterísticas que definem este ambiente. 

Contudo, poderia promover, de uma forma mais vincada, a gastronomia 

regional, assim como o artesanato e atividades de contacto com a natureza. 
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Empreendimento turístico:    Casas Novas

Morada: Rua Visconde do Rosário, 1, Redondelo

Data de Análise              25/03/2013 Hora de análise  - das   14:00   ás  19:30

Responsáve l pe lo Empreendimento: Fernando Moura

Esteve Presente? Sim X Não

Se não, fez-se representar? Sim Não

·   Acessos e direcções para chegar ao empreendimento;

·   S ina lética de percurso e identif icação do loca l;

·   Edif icado do empreendimento;

·   Lugar e  sua envolvente edificada;

Relatório de Análise Técnica

Os acessos viários encontram-se em boas condições. Verificou-se, à data, a existência de

indicações, nas mudanças de direcção, nas proximidades do empreendimento.  

O edificado, é um Solar do séc.XVIII de feições barrocas, recuperado, adaptado e ampliado

para produto hoteleiro. A sua configuração pontua uma elevação geográfica em colina. O

gesto e traço da renovação e ampliação resultam e enquadram-se no edificado pré-existente.

O diálogo entre contemporânea dade e antiguidade resultam do ponto de vista funcional,

formal e material. O conjunto edificado é ainda composto ainda por um corpo destinado à

realização de eventos e um outro destinado a piscina coberta/descoberta e outros

equipamentos de SPA. É bem conseguido do ponto de vista arquitectónico, com uma

linguagem formal e material apropriadas e com escala adequada que favorece uma relação

com a sua envolvente natural muito apelativa. A relação espacial, interior/exterior é aprazível

e coerente com o ambiente em espaço rural. Os percursos exteriores permitem a percepção

do espaço envolvente e a sua relação com o edificado, sendo este subtil e nobre em

simultâneo. Em cada patamar que a geografia do terreno possui, oferece-se um espaço para

o descanso e para a contemplação da paisagem circundante.

O lugar é notoriamente de características rurais e habitacionais, não se notando, qualquer

outro tipo de actividade dissonante com as práticas em ambiente rural, idealizada pelo turista

tipo. É positiva, a noção de que nos afastamos dos centros povoados, em direcção ao sossego

e apaziguamento. 

Aspectos e Factores de análise técnica:

A sinalética existente é esclarecedora, do tipo de empreendimento turístico .
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·   Lugar e sua envolvente não edificada;     

O minifúndio e mancha florestal, intercalado por zonas habitacionais de 2 a 3 pisos, caracteriza a 
envolvente próxima. É esta a imagem que marca o percurso até ao Empreendimento. Aquando no 
Empreendimento, a sua circunscrição natural, oferece um ambiente cénico muito interessante.      

         

·    Comodidades interiores (Recepção e átrio de entrada)   

A entrada é intuitiva. A recepção possui boa relação com as restantes comodidades interiores do 
edifício principal. Assume uma posição central e serve de charneira aos diversos acessos interiores. 
Iluminação natural adequada. Os elementos de arquitectura e decoração estão ajustados ao 
conceito adoptado e à antiguidade e época do edificado. Muito acolhedor e nobre em simultâneo.  

         

·   Comodidades interiores ( Acessos e zonas comuns, inclui instalações sanitárias); 

Globalmente os corredores de acesso são de circulação intuitiva. A decoração é adequada e 
reconhece-se o bom gosto. Iluminação natural adequada. Percebe-se a renovação e adaptação do 
edificado para produto hoteleiro e o respeito formal e material entre o "novo" e o "velho". Especial 
destaque à biblioteca, com a sua lareira. Muito acolhedor e intimista. 

         

·   Comodidades interiores (Quartos e instalações sanitárias privativas); 

Os quartos possuem dimensões adequadas e iluminação natural conveniente. Cada quarto é 
diferenciado tematicamente dos restantes, na parte antiga do hotel, o que é muito positivo. O 
mobiliário é contemporâneo e estabelece desta forma com o edificado um contraste de design e 
material  interessante. Responde pragmaticamente ás funções a que se destina. Estão equipados 
com armário/roupeiro, Tv, telefone e instalação sanitária privativa.  Apreciação muito favorável na 
óptica do conforto visual. 

         

·   Comodidades interiores ( Restaurante e Bar);    

Aqui estabelece-se, pelos envidraçados, uma relação visual muito forte com algumas perspectivas 
do edificado e com a piscina, tendo a paisagem com horizonte como pano de fundo. Funciona e é 
convidativo. A zona de bar é tematicamente apelativa. Os pratos confecionados e apresentados, 
captam a essência da cozinha mediterrânica, pelos sabores e texturas. A apresentação é cuidada, 
apelativa e contemporânea. Apetece voltar.  

         

·   Comodidades interiores (Sauna, jacuzzi, sala de jogos, Spa, ginásio, outros) 

Por sua vez, o edifício de eventos assume-se como um dos ex-libris do empreendimento, pelo faco 
de uma antiga adega ter sido adaptada. O seu interior cénico é impactante e muito funcional quer 
para pequenos quer para grandes eventos. Apreciação muito favorável. 
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·   Comodidades exteriores (Campos de jogos, Piscina, balneários e solário exterior); 

A piscina é de dimensões adequadas e proporcional á relação entre exterior e o edificado. Entende-
se como uma extensão da piscina interior. A sua relação com a envolvente, resulta. Assim, como o 
solário desta, que nos permite, além de apanhar sol estar parcialmente envoltos pelo edificado e 
contemplar a paisagem. 

         

·   Comodidades exteriores (Estacionamento);    

O estacionamento, tem uma capacidade de lugares suficientes, para a dimensão do 
empreendimento. Não se analisa, aqui, o impacto nos dias de eventos. Estão salvaguardados os 
devidos lugares percentuais a pessoas com mobilidade condicionada. A sua localização, permite o 
necessário distanciamento, em relação às unidades de alojamento. 

         

·   Considerações técnico-construtivos;             

Não foram detectadas patologias construtivas, no edificado, quer pelo exterior, quer pelo interior, o 
que num empreendimento desta dimensão e antiguidade demostra o cuidado e apreço que os 
responsáveis nutrem pelo mesmo. 

         

·   Genuinidade global       

Á chegada, o impacto positivo causado, pelo edifício de época, e a sua envolvente natural e 
humanizada eleva as espectativas genéricas, do público alvo, deste tipo de empreendimentos 
turísticos. A envolvente, ajardinada, circundante ao edificado, caracterizam-no positivamente. 
Demonstra ser genuíno em praticamente todos os aspectos. Sabe-se receber. 

         

·   Observações adicionais       

O empreendimento, é silencioso e permite o descanso. O pessoal, bem apresentado, é amável e 
disponível.  
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Nº Questionário   Sim   Não   

              

1 Possui categoria de hotel entre 3 a 5 estrelas       
       
2 Possui Licenciamento pela Câmara Municipal 

      
       
3 Possui licença do Turismo de Portugal       
       
4 Promove internamente o espaço rural e produtos turísticos associados 

      
       
5 Promove ações de promoção internacional       
       
6 Possui imagem institucional 

      
       
7 Possui sistema de gestão para hotelaria       
       
8 Possui seguros obrigatórios à atividade 

      
       
9 Possui certificação HACCP       
       

10 Promove ações de divulgação do hotel em redes sociais 
      

       
11 Promove, elabora ou está inserido em rotas turísticas       

       

12 Pretende usufruir das rotas delineadas pela AHRP, usufruindo do efeito de 
associativismo       

       
13 Proporciona acesso à Internet para hóspedes 

      
       

14 Possui climatização dos espaços       
       

15 Possui SPA, piscina ou ginásio 
      

       
16 Dispõe de espaço de eventos       

       

17 

Possui parcerias com entidades externas, como empresas de atividades 
turísticas, promovendo a relação com os produtos turísticos associados à 
região, e assim, provocando um efeito de arrastamento económico-social e 
cultural na região 

      

       
18 Promove a gastronomia regional 

     
       

19 Promove a vinicultura regional       
       

20 Promove o artesanato regional 
     

       
21 Promove o património cultural da região       

       

22 Possui produção interna de vinho, azeite, atividade agrícola ou atividade 
pecuária      

       
23 Permite aos hóspedes participar na confeção de alimentos 

     
       

24 Promove atividades de contacto com a Natureza       
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Nº Questionário   Sim   Não   

       
25 Aproveita e valoriza as edificações pré-existentes  

      
       

26 Possui recursos humanos qualificados 
      

       
27 Acessibilidades adequadas       

       

28 
Linguagem arquitetónica de acordo com a traça típica do local e materiais de 
construção que se relacionem com a região onde o hotel se insere       

       

29 
Edificado em bom estado de conservação, nomeadamente a nível de imagem 
exterior da construção, fachadas e vãos exteriores       

       

30 
Espaços exteriores do hotel, bem conservados e coadunados com a paisagem 
natural que confere o espírito rural       

       

31 Espaços gerais do hotel, designadamente zonas internas sociais, em bom 
estado de conservação       

       

32 
Espaços íntimos do hotel, nomeadamente os quartos e outros tipos de 
alojamento, em bom estado de conservação       

       

33 Instalações sanitárias nas zonas sociais e íntimas, em bom estado de 
conservação       

              

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Após análise, conclui-se que o hotel se enquadra no perfil de hotel rural, nas 

espectativas genéricas do público-alvo deste tipo de empreendimentos turísticos. A 

geografia e a natureza circundante ao edificado são uma mais-valia, estando assim 

em perfeita sintonia com a existência de animais de quinta, variados ambientes 

naturais e ajardinados.  

O empreendimento é silencioso e permite o descanso. O pessoal, bem 

apresentado, é amável e disponível. 
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Empreendimento turístico: Quinta do Convento de Santo António dos Capuchos

Morada: Antiga Estrada de Melgaço, Monção

Data de Análise              07/04/2013 Hora de análise  das   10:00    ás     16:00

Responsáve l pe lo Empreendimento Adriana Rodrigues

Esteve Presente? Sim X Não

Se não, fez-se representar? Sim Não

·   Acessos e direcções para chegar ao empreendimento;

·   S ina lética de percurso e identif icação do loca l;

·   Edif icado do empreendimento;

Relatório de Análise Técnica

Aspectos e Factores de análise técnica:

Os acessos viários encontram-se em óptimas condições. Verificou-se, à data, da existência de

indicações em determinados pontos chave do percurso até ao empreendimento.  

A sinalética é esclarecedora e caracterizadora do tipo de empreendimento turístico. O local

encontra-se bem identificado.

O edificado, reflecte a história a ele subjacente. Alvo de várias alterações ao longo de cerca

de 300 anos, a sua antiguidade e carácter, após a sua adaptação, renovação e ampliação

para responder às exigentes premissas necessárias ao funcionamento de um empreendimento 

turístico com esta características, ficaram ainda mais valorizadas. Este, situa-se no centro

histórico consolidado de Monção. Muito do seu valor patrimonial assenta e deve-se ao

Convento e às transformações formais e funcionais que foi sendo alvo ao longo dos séculos. A

sua original vertente religiosa, e até já tendo sido escola e tribunal, é presentemente

acessível a turistas e visitantes. A sua intervenção arquitectónica e adaptação estabelecem

com o antigo um todo harmonioso, onde a antiguidade e a contemporâneadade se valorizam

mutuamente. O edificado marca o lugar e a paisagem positivamente. A diluição da sua massa

construída ao longo das sinuosidades geográficas, permite que surjam, pátios, patamares,

percursos, alpendres e ajardinados que pontuam os percursos e permitem a simbiose entre

arquitectura e natureza. A escala é ajustada. O empreendimento vai sendo descoberto

enquanto se percorre-se.  
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·   Lugar e  sua envolvente edificada;

·   Lugar e  sua envolvente não edificada;

·    C omodidades interiores (Recepção e átr io de entrada)

·   C omodidades inter iores ( Acessos a zonas comuns, inc lui insta lações sanitár ias);

·   C omodidades inter iores (Quartos e  insta lações sanitárias pr ivativas);

O lugar é notoriamente de características habitacionais (de escala tradicional) e de serviços.

No entanto, trata-se de um centro histórico rico em actividades de visitação turística, não se

notando, qualquer outro tipo de actividade dissonante com as práticas em ambiente rural,

idealizada pelo turista tipo. A grandeza da propriedade e a sua delimitação garantem

privacidade, serenidade e envolvência natural a quem se encontra no empreendimento. A

paisagem e o maciço geográfico proporcionam um horizonte muito atractivo.

O Latifúndio florestal e o minifúndio agrícola, intercalado por aglomerações habitacionais, de

pequena dimensão, caracterizam a envolvente natural da região. É esta a imagem que marca

o percurso até ao Empreendimento. Aquando no Empreendimento, a geografia da região,

oferece uma vista privilegiada.

Assume uma posição central e serve de charneira aos diversos acessos exteriores.

Iluminação natural adequada. Os elementos de arquitectura e decoração muito interessantes,

com alguma irreverência e originalidade, sempre com respeito pelas pré-existências formais e

materiais. O bom gosto está patente em cada recanto.

Globalmente os corredores de acesso são intuitivos, de fácil circulação e decorativamente

apelativos. Ao longo dos acessos surgem pontualmente, espaços de leitura e/ou de estar

muito bem aproveitados e estruturados. As instalações sanitárias estão convenientemente

equipadas e possuem dimensões adequadas. A sala de estar muito bem tematizada e

acolhedora permite o usufruto de jogos de tabuleiro. A lareira convida a permanecer e a

deixar o tempo passar. Permite o convívio em simultâneo com um eventual momento de

leitura ou simplesmente de descanso. 

Os quartos possuem dimensões adequadas e iluminação natural conveniente. O mobiliário

interage em equilíbrio com o ambiente cénico interior. Estão equipados com armário/roupeiro,

Tv, minibar, telefone e instalação sanitária privativa. Apreciação muito positiva na óptica da

decoração, do conforto e da funcionalidade. Cada unidade de alojamento é tematizada de

forma diferenciada, quer do ponto de vista decorativo/funcional, quer cromaticamente.
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·   C omodidades inter iores ( Restaurante e Bar);

·   C omodidades inter iores (Sauna, jacuzzi, sa la de jogos, Spa, ginásio, outros)

·   C omodidades exter iores (C ampos de jogos, P iscina, ba lneários e  solár io exter ior);

·   C omodidades exter iores (Estacionamento);

·   C onsiderações técnico-construtivos;         

O espaço SPA, com sauna, banho turco e jacuzzi permite uma utilização eficaz e aprazível. A

sua tematização é envolvente e muito cuidada. Permite privacidade e tranquilidade a quem

usufrui do espaço. Iluminação natural adequada. 

O restaurante cumpre de forma muito positiva as funções a que se destina. A iluminação

natural é adequada. O ambiente cénico interior é muito envolvente e apelativo. O número de

lugares sentados corresponde percentualmente à capacidade do empreendimento. O bar é

calmo e tematicamente enquadrado, a disposição do mobiliário é acolhedor. O seu carácter

cénico interior é envolvente, muito por força dos motivos de arquitectura tradicional da região. 

Possui oferta variada e diferenciada nos bens e serviços. Os pratos confecionados e

apresentados, demonstram o carinho e apreço pelos produtos da região e do próprio lugar. Os 

valores mediterrânicos, com as suas texturas e sabores, aliadas a técnicas contemporâneas e

ancestrais, por mãos de autor, reflectem o conceito global do empreendimento. Antiguidade e

contemporâneadade em simbiose. 

A piscina está bem localizada e tira partido da paisagem e da geografia do terreno. A sua

relação com a envolvente e a paisagem, resulta. Assim, o solário desta, permite-nos, além de

apanhar sol, contemplar a paisagem com horizonte. 

O estacionamento, tem uma capacidade de lugares suficientes, para a dimensão do 

empreendimento. Estão salvaguardados os devidos lugares a pessoas com mobilidade 

condicionada. A sua localização, garante silêncio ao empreendimento.

À data, não se verificaram, quaisquer patologias quer pelo exterior, quer pelo interior.
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·   Genuinidade global

·   Observações adic ionais 

Enquadra-se totalmente, nas espectativas genéricas, do público alvo, deste tipo de

empreendimentos turísticos. A geografia e a natureza circundante ao edificado, caracterizam-

no positivamente. Não se cometeu o erro de imitar o antigo com materiais e técnicas

contemporâneas. Assumiu-se o antigo e o contemporâneo, com sensibilidade e bom gosto. A

existência de animais de quinta e variados ambientes naturais e ajardinados, é uma mais

valia. É um equipamento de referência. É recomendável a familiares e amigos.

 O empreendimento, é silencioso e permite o descanso. O pessoal, bem apresentado, é 

amável e disponível. 
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Hotel Rural 

Casa de Samaiões 
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Nº Questionário   Sim   Não   

              

1 Possui categoria de hotel entre 3 a 5 estrelas       
       
2 Possui Licenciamento pela Câmara Municipal 

      
       
3 Possui licença do Turismo de Portugal       
       
4 Promove internamente o espaço rural e produtos turísticos associados 

     
       
5 Promove ações de promoção internacional      
       
6 Possui imagem institucional 

      
       
7 Possui sistema de gestão para hotelaria       
       
8 Possui seguros obrigatórios à atividade 

      
       
9 Possui certificação HACCP       
       

10 Promove ações de divulgação do hotel em redes sociais 
      

       
11 Promove, elabora ou está inserido em rotas turísticas       

       

12 Pretende usufruir das rotas delineadas pela AHRP, usufruindo do efeito de 
associativismo       

       
13 Proporciona acesso à Internet para hóspedes 

      
       

14 Possui climatização dos espaços       
       

15 Possui SPA, piscina ou ginásio 
      

       
16 Dispõe de espaço de eventos       

       

17 

Possui parcerias com entidades externas, como empresas de atividades 
turísticas, promovendo a relação com os produtos turísticos associados à 
região, e assim, provocando um efeito de arrastamento económico-social e 
cultural na região 

     

       
18 Promove a gastronomia regional 

     
       

19 Promove a vinicultura regional      
       

20 Promove o artesanato regional 
     

       
21 Promove o património cultural da região       

       

22 Possui produção interna de vinho, azeite, atividade agrícola ou atividade 
pecuária      

       
23 Permite aos hóspedes participar na confeção de alimentos 

     
       

24 Promove atividades de contacto com a Natureza       

       
 
 
 
 

      



 

LEVANTAMENTO E ESTUDO DE REQUALIFICAÇÃO DOS HOTÉIS RURAIS E 
ADEQUAÇÃO AO PERFIL "HOTEL RURAL" 

79 

 

Nº Questionário   Sim   Não   

       
25 Aproveita e valoriza as edificações pré-existentes  

      
       

26 Possui recursos humanos qualificados 
      

       
27 Acessibilidades adequadas       

       

28 
Linguagem arquitetónica de acordo com a traça típica do local e materiais de 
construção que se relacionem com a região onde o hotel se insere       

       

29 
Edificado em bom estado de conservação, nomeadamente a nível de imagem 
exterior da construção, fachadas e vãos exteriores       

       

30 
Espaços exteriores do hotel, bem conservados e coadunados com a paisagem 
natural que confere o espírito rural       

       

31 Espaços gerais do hotel, designadamente zonas internas sociais, em bom 
estado de conservação       

       

32 
Espaços íntimos do hotel, nomeadamente os quartos e outros tipos de 
alojamento, em bom estado de conservação       

       

33 Instalações sanitárias nas zonas sociais e íntimas, em bom estado de 
conservação       

              

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O impacto causado pelo hotel é positivo, enquadrando-se assim no perfil de 

hotel rural. O edifício, caraterístico da época, a sua envolvente natural e 

humanizada conferem ao empreendimento conforto visual e requinte. A envolvente, 

ajardinada, circundante ao edificado, caracteriza-o positivamente. A existência de 

terrenos de cultivo, bem cuidados é uma mais-valia.  

No entanto, seria uma mais-valia a promoção dos produtos e artesanato 

caraterísticos da região.  
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Empreendimento turístico:    Quinta de Samaiões

Morada:      Samaiões, Chaves

Data de Análise              25/03/2013 Hora de análise  das   09:30    ás     13:00

Responsáve l pe lo Empreendimento Maria de Lurdes

Esteve Presente? Sim X Não

Se não, fez-se representar? Sim Não

·   Acessos e direcções para chegar ao empreendimento;

·   S ina lética de percurso e identif icação do loca l;

A sinalética existente é esclarecedora, do tipo de empreendimento turístico .

·   Edif icado do empreendimento;

Relatório de Análise Técnica

Aspectos e Factores de análise técnica:

Os acessos viários encontram-se em boas condições. Deverá ser feito um reforço de

indicações, nas mudanças de direcção, nas próximidades do empreendimento.  

O edificado, é um solar com capela anexa, com origens no séc.XVII. A sua conficuração

clássica em "L", pontua a propriedade circinscrita com cerca de cem hectares. O conjunto

composto ainda por um corpo destinado à realização de eventos é muito bem conseguido do

ponto de vista arquitectónico, com uma linguagem formal e material genuína e com relações

de escala que favorece uma relação com a sua envolvente natural muito apelativa. A relação

espacial, interior/exterior é aprazível e coerente com o ambiente em espaço rural. Os

percursos exteriores do empreendimento, levam-nos a descobrir, outros espaços e

ambientes, quase camuflados por entre inumeras especies arboreas, como se natureza e

arquitectura se aliassem, em plena harmonia. Estes percursos permitem a percepção do

espaço envolvente e a sua relação com o edificado, sendo este subtil e nobre em simultâneo.

Em cada patamar que a geografia do terreno possui, oferece-se um espaço para o descanso e

para a contemplação da paisagem circundante. Espaços florestais e rurais formam um

conjunto que de acordo com as estações do ano, permutará camaleonicamente. Muito

interesante, também, o facto de animais de caça se cruzarem com os nossos passos, durante

a descoberta do empreendimento. O espaço de eventos, de arquitectura assumidamente

contemporânea, com escala e proporções adequadas, e envolto em espaços de jardim,

permite com o seu distanciamento fisíco que o sossego do hotel não seja posto em causa,

durante um evento.
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·   Lugar e  sua envolvente edificada;

·   Lugar e  sua envolvente não edificada;

·    C omodidades interiores (Recepção e átr io de entrada)

·   C omodidades inter iores ( Acessos e zonas comuns, inc lui insta lações sanitár ias);

·   C omodidades inter iores (Quartos e  insta lações sanitárias pr ivativas);

·   C omodidades inter iores ( Restaurante e Bar);

O minifúndio e mancha florestal, intercalado por zonas habitacionais de 2 a 3 pisos,

caracteriza a envolvente próxima. É esta a imagem que marca o percurso até ao

Empreendimento. Aquando no Empreendimento, a sua circunscrição natural, oferece um

ambiente cénico muito interessante.     

O lugar é notoriamente de caracteristicas rurais e habitacionais, não se notando, qualquer

outro tipo de actividade dissonante com as práticas em ambiente rural, idealizada pelo turista

tipo. É positiva, a noção de que nos afastamos dos centros urbanizados, em direcção ao

sossego e apaziguamento. 

A entrada é intuitiva. A recepção possui boa relação com as restantes comodidades interiores

do edifício principal. Assume uma posição central e serve de charneira aos diversos acessos

interiores. Iluminação natural adequada. Os elementos de arquitectura e decoração estão

ajustados ao conceito adoptado e à antiguidade e época do edificado. Muito acolhedor e nobre

em simultâneo. 

Globalmente os corredores de acesso são de circulação intuitiva. A decoração é minimal.

Iluminação natural adequada.Percebe-se a renovação e adaptação do edificado para produto

hoteleiro.Exercício bem conseguido do ponto de vista formal e funcional.

Os quartos possuem dimensões adequadas e iluminação natural conveniente. O mobiliário é

contemporâneo e estabelece desta forma com o edificado um contraste temporal interessante. 

Responde pragmáticamente ás funções a que se destina. Estão equipados com

armário/roupeiro, Tv, telefone e instalação sanitária privativa. Apreciação muito favorável na

óptica do conforto visual.

Aqui estabelece-se, pelos envidraçados,uma relação visual muito forte com algumas

perspectivas do edificado e com a piscina, tendo a paisagem com horizonte como pano de

fundo. Funciona e é convidativo. Apetece permanecer no espaço. A zona de bar é

temáticamente apelativa. A relação entre os tectos de madeira e as paredes em pedra, é de

grande beleza e não se fica indiferente. A lareira de época em pedra e valorizada com o tema

do vinho, marca positivamente o espaço. Os pratos confecionados e apresentados, captam a

essência da cozinha mediterrânica, pelos sabores e texturas. A apresentação é cuidada,

apelativa e contemporânea. Apetece voltar. 
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·   C omodidades inter iores (Sauna, jacuzzi, sa la de jogos, Spa, ginásio, outros)

·   C omodidades exter iores (C ampos de jogos, P iscina, ba lneários e  solár io exter ior);

·   C omodidades exter iores (Estacionamento);

·   C onsiderações técnico-construtivos;         

·   Genuinidade global

·   Observações adic ionais 

O estacionamento, tem uma capacidade de lugares mais do que suficiente, para a dimensão

do empreendimento. Não se analisa, aqui, o impacto nos dias de eventos. Estão

salvaguardados os devidos lugares percentuais a pessoas com mobilidade condicionada. A sua 

localização, permite o necessário distanciamento, em relação às unidades de alojamento.

Não foram detectadas patologias construtivas, no edificado, quer pelo exterior, quer pelo

interior, o que num empreendimento desta dimensão e antiguidade demostra o cuidado e

apreço que os responsáveis nutrem pelo mesmo.

Á chegada, o impacto positivo causado, pelo edifício de época, e a sua envolvente natural e

humanizada eleva as espectativas genéricas, do público alvo, deste tipo de empreendimentos

turísticos. A envolvente, ajardinada, circundante ao edificado, caracterizam-no positivamente.

A existência de terrenos de cultivo, bem cuidados é uma mais valia. Demonstra ser genuíno

em praticamente todos os aspectos. Sabe-se receber.

O empreendimento, é silencioso e permite o descanso. O pessoal, bem apresentado, é amável 

e disponivél. 

Por sua vez, a sala de eventos, é valorizada pelos envidraçados que permitem o contacto

visual, com o exterior ajardinado e com a piscina. O seu interior é funcional. A sala não

estava preparada, com as mesas,cadeira e respectivos centros de mesa, não sendo assim

possível, apreciar o seu impacto cénico, no espaço. No entanto percebe-se a potencialidade

associada a este espaço em concreto.

A piscina é de dimensões adequadas e proporcional á relação entre exterior e o edificado. A

sua relação com a envolvente, resulta. Assim, como o solário desta, que nos permite, além de

apanhar sol estar parcialmente envoltos pelo edificado e contemplar a paisagem. 
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Nº Questionário   Sim   Não   

              

1 Possui categoria de hotel entre 3 a 5 estrelas       
       
2 Possui Licenciamento pela Câmara Municipal 

      
       
3 Possui licença do Turismo de Portugal       
       
4 Promove internamente o espaço rural e produtos turísticos associados 

     
       
5 Promove ações de promoção internacional      
       
6 Possui imagem institucional 

      
       
7 Possui sistema de gestão para hotelaria      
       
8 Possui seguros obrigatórios à atividade 

     
       
9 Possui certificação HACCP       
       

10 Promove ações de divulgação do hotel em redes sociais 
      

       
11 Promove, elabora ou está inserido em rotas turísticas       

       

12 Pretende usufruir das rotas delineadas pela AHRP, usufruindo do efeito de 
associativismo       

       
13 Proporciona acesso à Internet para hóspedes 

     
       

14 Possui climatização dos espaços      
       

15 Possui SPA, piscina ou ginásio 
      

       
16 Dispõe de espaço de eventos      

       

17 

Possui parcerias com entidades externas, como empresas de atividades 
turísticas, promovendo a relação com os produtos turísticos associados à 
região, e assim, provocando um efeito de arrastamento económico-social e 
cultural na região 

      

       
18 Promove a gastronomia regional 

      
       

19 Promove a vinicultura regional       
       

20 Promove o artesanato regional 
      

       
21 Promove o património cultural da região      

       

22 Possui produção interna de vinho, azeite, atividade agrícola ou atividade 
pecuária       

       
23 Permite aos hóspedes participar na confeção de alimentos 

     
       

24 Promove atividades de contacto com a Natureza      
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Nº Questionário   Sim   Não   

       
25 Aproveita e valoriza as edificações pré-existentes  

     
       

26 Possui recursos humanos qualificados 
     

       
27 Acessibilidades adequadas      

       

28 
Linguagem arquitetónica de acordo com a traça típica do local e materiais de 
construção que se relacionem com a região onde o hotel se insere      

       

29 
Edificado em bom estado de conservação, nomeadamente a nível de imagem 
exterior da construção, fachadas e vãos exteriores      

       

30 
Espaços exteriores do hotel, bem conservados e coadunados com a paisagem 
natural que confere o espírito rural      

       

31 Espaços gerais do hotel, designadamente zonas internas sociais, em bom 
estado de conservação      

       

32 
Espaços íntimos do hotel, nomeadamente os quartos e outros tipos de 
alojamento, em bom estado de conservação      

       

33 Instalações sanitárias nas zonas sociais e íntimas, em bom estado de 
conservação      

              

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Á chegada, o impacto causado é penalizador, por motivos das obras em 

curso. Só após a conclusão das obras, do Hotel e dos arranjos exteriores é que se 

poderá analisar devidamente o enquadramento rural da arquitetura do hotel. 

No entanto, a parceria com a escola agrícola de Sto. Tirso é uma mais-valia 

que torna o hotel rural num espaço de referência na localidade. 
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Empreendimento turístico:    Hotel Rural da Azenha

Morada:      Rua D. Ruy Gonçalves Pereira, Vila Nova de Famalicão

Data de Análise              26/02/2013 Hora de análise  das 9:30    ás     13:00

Responsáve l pe lo Empreendimento João Monteiro

Esteve Presente? Sim X Não

Se não, fez-se representar? Sim Não

·   Acessos e direcções para chegar ao empreendimento;

·   S ina lética de percurso e identif icação do loca l;

A sinalética existente é esclarecedora, do tipo de empreendimento turístico .

·   Edif icado do empreendimento;

·   Lugar e  sua envolvente edificada;

Relatório de Análise Técnica

Aspectos e Factores de análise técnica:

Os acessos viários encontram-se em boas condições. Deverá ser feito um reforço de

indicações, nas mudanças de direcção, nas próximidades do empreendimento.  

O conjunto edificado, está em processo de obras de edificação, do Hotel, não estando, ainda,

concluído. No entanto, percebe-se, que o edificado, caracteriza-se por, uma desfragmentação

da massa construída, favorecendo uma relação interior/exterior aprazível e coerente com o

ambiente em espaço rural. Os percursos mistos que cerzem o conjunto edificado, irão permitir

a percepção do espaço envolvente, e circunscrito, como são, os jardins, os terrenos de cultivo

e o espaço de eventos/restaurante, este último, em pleno funcionamento. O edifício, destinado 

ao alojamento hoteleiro, não será, assim, alvo de análise no presente relatório. O edifício de

eventos/restaurante, procura uma linguagem formal coerente, com o espírito, de um

empreendimento rural.

O lugar é notoriamente de caracteristicas rurais e habitacionais, com um desenvolvimento

considerável, não se notando porém, qualquer outro tipo de actividade dissonante com as

práticas em ambiente rural, idealizada pelo turista tipo. 
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·   Lugar e  sua envolvente não edificada;

·    C omodidades interiores (Recepção e átr io de entrada)

·   C omodidades inter iores ( Acessos e zonas comuns, inc lui insta lações sanitár ias);

·   C omodidades inter iores (Quartos e  insta lações sanitárias pr ivativas);

·   C omodidades inter iores ( Restaurante e Bar);

·   C omodidades inter iores (Sauna, jacuzzi, sa la de jogos, Spa, ginásio, outros)

·   C omodidades exter iores (C ampos de jogos, P iscina, ba lneários e  solár io exter ior);

O minifúndio, intercalado por zonas habitacionais de 2 a 3 pisos e comércio local, caracteriza a 

envolvente próxima. É esta a imagem que marca o percurso até ao empreendimento.

Aquando no Empreendimento, a sua circunscrição, oferece um ambiente cénico interessante.     

Sem análise.

Sem análise.

Sem análise.

A sala de eventos, é valorizada pelos envidraçados que permitem o contacto visual forte, com

o exterior ajardinado. A sala estava preparada, com as mesas,cadeiras e respectivos centros

de mesa, sendo assim possível, apreciar o seu impacto cénico, no espaço. A decoração e

ambiente, é estimulante e apelativo. Cuidada e de bom gosto estético. Permite a separação

ou compartimentaçãp da sala geral, conseguindo-se, assim, uma proporção adequada, de

área, a cada situação. A luminusidade natural e artificial, complementam-se, proporcionando,

conforto e ambiente adequados. O restaurante, consegue, apesar da sua próximidade à sala

de eventos, garantir privacidade e recato. A sua decoração é diferenciada da sala de eventos,

o que é positivo.

Sem análise.

Sem análise.
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·   C omodidades exter iores (Estacionamento);

·   C onsiderações técnico-construtivos;         

·   Genuinidade global

·   Observações adic ionais 

O estacionamento, tem e terá uma capacidade de lugares mais do que suficiente, para a

dimensão do empreendimento. Não se analisa, aqui, o impacto nos dias de eventos. Estão

salvaguardados os devidos lugares percentuais a pessoas com mobilidade condicionada. A sua 

localização, permite o necessário distanciamento, em relação às unidades de alojamento.

Não foram detectadas patologias construtivas, no edificado, quer pelo exterior, quer pelo

interior. 

Á chegada, o impacto causado, é penalizador, por motivos das obras em curso. 

Só após a conclusão das obras, do Hotel e dos arranjos exteriores.
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Nº Questionário   Sim   Não   

              

1 Possui categoria de hotel entre 3 a 5 estrelas       
       
2 Possui Licenciamento pela Câmara Municipal 

      
       
3 Possui licença do Turismo de Portugal       
       
4 Promove internamente o espaço rural e produtos turísticos associados 

     
       
5 Promove ações de promoção internacional      
       
6 Possui imagem institucional 

      
       
7 Possui sistema de gestão para hotelaria      
       
8 Possui seguros obrigatórios à atividade 

     
       
9 Possui certificação HACCP       
       

10 Promove ações de divulgação do hotel em redes sociais 
      

       
11 Promove, elabora ou está inserido em rotas turísticas       

       

12 Pretende usufruir das rotas delineadas pela AHRP, usufruindo do efeito de 
associativismo       

       
13 Proporciona acesso à Internet para hóspedes 

      
       

14 Possui climatização dos espaços       
       

15 Possui SPA, piscina ou ginásio 
      

       
16 Dispõe de espaço de eventos      

       

17 

Possui parcerias com entidades externas, como empresas de atividades 
turísticas, promovendo a relação com os produtos turísticos associados à 
região, e assim, provocando um efeito de arrastamento económico-social e 
cultural na região 

     

       
18 Promove a gastronomia regional 

     
       

19 Promove a vinicultura regional      
       

20 Promove o artesanato regional 
     

       
21 Promove o património cultural da região       

       

22 Possui produção interna de vinho, azeite, atividade agrícola ou atividade 
pecuária      

       
23 Permite aos hóspedes participar na confeção de alimentos 

     
       

24 Promove atividades de contacto com a Natureza       
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Nº Questionário   Sim   Não   

       
25 Aproveita e valoriza as edificações pré-existentes  

      
       

26 Possui recursos humanos qualificados 
     

       
27 Acessibilidades adequadas      

       

28 
Linguagem arquitetónica de acordo com a traça típica do local e materiais de 
construção que se relacionem com a região onde o hotel se insere       

       

29 
Edificado em bom estado de conservação, nomeadamente a nível de imagem 
exterior da construção, fachadas e vãos exteriores       

       

30 
Espaços exteriores do hotel, bem conservados e coadunados com a paisagem 
natural que confere o espírito rural       

       

31 Espaços gerais do hotel, designadamente zonas internas sociais, em bom 
estado de conservação       

       

32 
Espaços íntimos do hotel, nomeadamente os quartos e outros tipos de 
alojamento, em bom estado de conservação       

       

33 Instalações sanitárias nas zonas sociais e íntimas, em bom estado de 
conservação       

              

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Á chegada, o impacto causado pelo edifício de época, e a sua envolvente 

natural e riqueza cultural é positivo. A envolvente, ajardinada, circundante ao 

edificado, também o caracteriza positivamente. A existência de terrenos de cultivo, 

bem cuidados é uma mais-valia. Demonstra ser genuíno em praticamente todos os 

aspetos. É de salientar o excelente estado de conservação do edificado que detém 

características originais e ancestrais da propriedade que associados aos variados 

ambientes naturais e ajardinados, proporcionam um registo digno e de apreço.  

O hotel enquadra-se no perfil de hotel rural. Contudo, seria uma mais-valia 

a promoção e divulgação da sua história, implícita no edificado, e a criação de 

parcerias com entidades externas para uma divulgação eficaz e assertiva.  
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Empreendimento turístico: Convento Nossa Senhora do Carmo

Morada: Freixinho, Sernancelhe

Data de Análise             21/03/2013 Hora de análise das   09:00    ás     13:30

Responsável pe lo Empreendimento Eng.º Rui

Esteve  Presente? Sim X Não

Se não, fez-se representar? Sim Não

·   Acessos e direcções para chegar ao empreendimento;

·   S inalética de percurso e identif icação do loca l;

A sinalética existente é esclarecedora, do tipo de empreendimento turístico .

·   Edif icado do empreendimento;

·   Lugar e  sua envolvente edif icada;

Relatório de Análise Técnica

Aspectos e Factores de análise técnica:

Os acessos viários encontram-se em boas condições. Deverá ser feito um reforço de

indicações, nas mudanças de direcção, na localidade do empreendimento.  

O edificado, obra do séc. XVII, é um convento recuperado e adaptado para empreendimento

turístico hoteleiro. Preservaram-se os seus traços originais historicistas, quer do ponto de

vista arquitectónico, quer cultural. É notoriamente um edifício de interesse público. Um

claustro subtrai massa à grandeza, proporcional e bem formalizada, do edifício. No claustro,

sentimo-nos dentro e fora em simultâneo. Aí o utente contacta visualmente com a torre

sineira e com a luz natural que inunda o espaço. 

O lugar envolvente é notoriamente de características rurais e habitacionais, não se notando,

qualquer outro tipo de actividade dissonante com as práticas em ambiente rural, idealizada

pelo turista tipo. O lugar permite o afastamento das rotinas diárias. 
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·   Lugar e  sua envolvente não edificada;

·    C omodidades interiores (Recepção e átr io de entrada)

·   C omodidades inter iores ( Acessos e zonas comuns, inc lui insta lações sanitár ias);

·   C omodidades inter iores (Quartos e  insta lações sanitárias pr ivativas);

·   C omodidades inter iores ( Restaurante e Bar);

·   C omodidades inter iores (Sauna, jacuzzi, sa la de jogos, Spa, ginásio, outros)

O minifúndio e o latifúndio, intercalado por zonas habitacionais de 1 a 2 pisos, caracterizam a

envolvente próxima. É esta a imagem que marca o percurso até ao empreendimento.

Aquando no empreendimento, a sua circunscrição, oferece um ambiente cénico muito

interessante.     

A entrada é intuitiva. O momento da chegada é muito acolhedor e nobre em simultâneo. Bem

localizada e boa relação com as restantes comodidades interiores. Assume uma posição

central e serve de charneira aos diversos acessos interiores. Iluminação natural adequada. Os

elementos de arquitectura e decoração estão ajustados e coerentes com o carácter senhorial

e nobiliárquico.

Globalmente os corredores de acesso são muito intuitivos e diferenciados. A decoração é

historicista, como uma compilação dos tempos que passaram e passam pelo "convento-hotel".

Iluminação natural adequada, apoiada por iluminação artificial de época e contemporânea

bem estudada..  

Os quartos ocupam oque outrora foram as "celas". Possuem dimensões adequadas e

iluminação natural conveniente. O mobiliário é adequado e nobre, respondendo

pragmaticamente ás funções a que se destina. Estão equipados com armário/roupeiro, Tv,

telefone e instalação sanitária privativa. Apreciação muito favorável na óptica do conforto

visual.

A sala de refeições é um dos espaços mais icónicos do empreendimento. Localiza-se na

antiga capela do Convento. Foram mantidos o carisma e o traço original do século XVII, onde

os frescos e os nichos, outrora de ornamentação religiosa e agora lugar de peças de arte

esculpida, deixam a sua marca. O espaço é envolvente e ninguém fica indiferente aos tetos

altos e recantos intimistas. Avaliação muito positiva na óptica da funcionalidade. 

Sem análise. 
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·   C omodidades exter iores (C ampos de jogos, P iscina, ba lneários e  solár io exter ior);

·   C omodidades exter iores (Estacionamento);

·   C onsiderações técnico-construtivos;         

·   Genuinidade global

·   Observações adic ionais 

O estacionamento, tem uma capacidade de lugares mais do que suficiente, para a dimensão 

do empreendimento. Não se analisa, aqui, o impacto nos dias de eventos. Estão 

salvaguardados os devidos lugares percentuais a pessoas com mobilidade condicionada. A sua 

localização, permite o necessário distanciamento, em relação às unidades de alojamento.

Não se verificaram patologias no edificado e acessos, quer pelo interior quer pelo exterior.

Num edificado com estas características e antiguidade, este facto, demonstra o cuidado e

apreço pelo lugar, enquanto empreendimento turístico, por parte dos responsáveis.

Á chegada, o impacto positivo causado, pelo edifício de época, e a sua envolvente natural e

humanizada eleva as espectativas genéricas, do público alvo, deste tipo de empreendimentos

turísticos. A envolvente, ajardinada, circundante ao edificado, caracterizam-no positivamente.

A existência de terrenos de cultivo, bem cuidados é uma mais valia. Demonstra ser genuíno

em praticamente todos os aspectos. Não se cometeu o erro de imitar o antigo com materiais

e técnicas contemporâneas. A existência de espaços construídos e/ou humanizados, em

excelente estado de conservação e portadores das características originais e ancestrais da

propriedade e os variados ambientes naturais e ajardinados, são dignos de registo e apreço.

Sabe-se receber. É um equipamento de referência.

O empreendimento, é silencioso e permite o descanso. O pessoal, bem apresentado, é amável 

e disponível. 

A piscina é de dimensões adequadas e proporcional. A sua relação com a envolvente, resulta.

Assim, como o solário desta, que nos permite, além de apanhar sol estar envoltos numa

panóplia vegetal e arbórea rica e equilibrada. O seu "afastamento" em relação ao hotel,

funciona, pelo facto de proporcionar a deslocação a pé, ao longo dos arranjos exteriores e

pelo facto de podermos contemplar os alçados e volumes do convento a uma distância

adequada para o seu perfeito enquadramento visual. Os balneários são funcionais e

exteriormente "camuflados" pela alvenaria de pedra. 
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Hotel Rural  

Quinta da Cruz 
  



 

LEVANTAMENTO E ESTUDO DE REQUALIFICAÇÃO DOS HOTÉIS RURAIS E 
ADEQUAÇÃO AO PERFIL "HOTEL RURAL" 

96 

 

Nº Questionário   Sim   Não   

              

1 Possui categoria de hotel entre 3 a 5 estrelas       
       
2 Possui Licenciamento pela Câmara Municipal 

      
       
3 Possui licença do Turismo de Portugal       
       
4 Promove internamente o espaço rural e produtos turísticos associados 

     
       
5 Promove ações de promoção internacional      
       
6 Possui imagem institucional 

      
       
7 Possui sistema de gestão para hotelaria      
       
8 Possui seguros obrigatórios à atividade 

     
       
9 Possui certificação HACCP       
       

10 Promove ações de divulgação do hotel em redes sociais 
      

       
11 Promove, elabora ou está inserido em rotas turísticas       

       

12 Pretende usufruir das rotas delineadas pela AHRP, usufruindo do efeito de 
associativismo       

       
13 Proporciona acesso à Internet para hóspedes 

      
       

14 Possui climatização dos espaços       
       

15 Possui SPA, piscina ou ginásio 
      

       
16 Dispõe de espaço de eventos       

       

17 

Possui parcerias com entidades externas, como empresas de atividades 
turísticas, promovendo a relação com os produtos turísticos associados à 
região, e assim, provocando um efeito de arrastamento económico-social e 
cultural na região 

      

       
18 Promove a gastronomia regional 

      
       

19 Promove a vinicultura regional       
       

20 Promove o artesanato regional 
      

       
21 Promove o património cultural da região       

       

22 Possui produção interna de vinho, azeite, atividade agrícola ou atividade 
pecuária       

       
23 Permite aos hóspedes participar na confeção de alimentos 

     
       

24 Promove atividades de contacto com a Natureza      
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Nº Questionário   Sim   Não   

       
25 Aproveita e valoriza as edificações pré-existentes  

      
       

26 Possui recursos humanos qualificados 
      

       
27 Acessibilidades adequadas       

       

28 
Linguagem arquitetónica de acordo com a traça típica do local e materiais de 
construção que se relacionem com a região onde o hotel se insere      

       

29 
Edificado em bom estado de conservação, nomeadamente a nível de imagem 
exterior da construção, fachadas e vãos exteriores       

       

30 
Espaços exteriores do hotel, bem conservados e coadunados com a paisagem 
natural que confere o espírito rural       

       

31 Espaços gerais do hotel, designadamente zonas internas sociais, em bom 
estado de conservação       

       

32 
Espaços íntimos do hotel, nomeadamente os quartos e outros tipos de 
alojamento, em bom estado de conservação       

       

33 Instalações sanitárias nas zonas sociais e íntimas, em bom estado de 
conservação       

              

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

De um modo geral, enquadra-se totalmente nas espectativas genéricas do 

público-alvo deste tipo de empreendimentos turísticos. A natureza circundante ao 

edificado, carateriza-o positivamente. O edificado assume a diferença de épocas, 

antigo versus contemporâneo, conferindo ao espaço equilíbrio e harmonia. Destaca-

se ainda a promoção e divulgação do património e artesanato local, assim como a 

produção de vinho e azeite. 

Contudo, é de sugerir a criação de atividades relacionadas com a confeção 

de alimentos, produção de vinhos e azeite, permitindo aos hóspedes uma maior 

interação com os produtos locais. No entanto, o hotel responde as necessidades de 

um hotel rural. 
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Empreendimento turístico:    Quinta da Cruz

Morada:     Largo da Cruz Real, Amarante

Data de Análise             26/02/2013 Hora de análise das   14:30    ás     18:00

Responsável pe lo Empreendimento Manuela Santos

Esteve  Presente? Sim X Não

Se não, fez-se representar? Sim Não

·   Acessos e direcções para chegar ao empreendimento;

·   S inalética de percurso e identif icação do loca l;

·   Edif icado do empreendimento;

·   Lugar e  sua envolvente edif icada;

Relatório de Análise Técnica

Aspectos e Factores de análise técnica:

Os acessos viários encontram-se em boas condições. De notar a inexistência de indicações

em determinados pontos de viragem de direcção. No entanto, percebe-se, quando se

pergunta por indicações aos habitantes nas imediações, que estes conhecem e reconhecem

positivamente o empreendimento.  

À chegada a sinalética é esclarecedora e utiliza uma imagem icónica e caracterizadora do tipo

de empreendimento. 

O edificado, caracteriza-se por, uma continuação da massa construída pré-existente,

favorecendo uma relação interior/exterior aprazível e coerente com o ambiente em espaço

rural. Os percursos exteriores e interiores que une o edificado antigo renovado e o edificado

novo e contemporâneo, permitem a percepção do espaço envolvente cuidado e aprazível.

Percebe-se a fusão assumida entre o novo e o velho recuperado. A escala do edificado é

adequada e sensível à envolvente próxima. Os materiais utilizados apontam para uma

intenção de equilíbrio entre o novo e o velho.

O lugar é notoriamente de características rurais e habitacionais (de escala tradicional), não se

notando, qualquer outro tipo de actividade dissonante com as práticas em ambiente rural,

idealizada pelo turista tipo. 
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·   Lugar e  sua envolvente não edificada;

·    C omodidades interiores (Recepção e átr io de entrada)

·   C omodidades inter iores ( Acessos e zonas comuns, inc lui insta lações sanitár ias);

·   C omodidades inter iores (Quartos e  insta lações sanitárias pr ivativas);

·   C omodidades inter iores ( Restaurante e Bar);

·   C omodidades inter iores (Sauna, jacuzzi, sa la de jogos, Spa, ginásio, outros)

Como actividades complementares, temos a piscina, interior e exterior, o ginásio, a sauna e o

banho turco, apoiados por balneários separados por sexos. Estes espaços estão localizados

num corpo edificado separado do principal, o que pode ser considerado, numa primeira

análise, desconfortável. Mas ganha sentido prático quando verificamos uma abertura destes

espaços a utentes externos ao hotel e aí a separação ao edifício principal entende-se e

garante tranquilidade. O acesso a eles, embora discreto e resguardado, está

convenientemente iluminado naturalmente e com recurso a pé-direito duplo. Num primeiro

momento, entramos no ginásio. Este espaço tem como aspecto positivo, um envidraçado que

permite o contacto visual com a piscina interior e com os utentes que a utilizam. Muito

positivo, é o facto de existir uma janela a toda a lateral da piscina, o que permite um

constante contacto visual com espaço exterior. Ao lado, desta, encontram-se, os balneários, a

sauna e o banho turco. Tranquilizante. 

O minifúndio, pontuado com uma habitação de 1 a 2 pisos, caracteriza a envolvente natural

próxima. É esta a imagem que marca o percurso até ao Empreendimento. Aquando no

Empreendimento, a serenidade e a paisagem convidam à contemplação.     

Bem localizados e boa relação com as restantes comodidades interiores. Iluminação natural

adequada. Apesar de ser um espaço/recepcão, este é tranquilo e confortável, sendo estes

aspectos importantes para quem chega ao empreendimento. Os elementos de arquitectura e

decoração estão também pensados na óptica do conforto visual. 

Globalmente os corredores de acesso são intuitivos e apelativos. Adequada decoração e

iluminação.  

Os quartos possuem dimensões adequadas e iluminação natural conveniente. O mobiliário é

contemporâneo e interage em equilíbrio com o recurso ao soalho em madeira e paredes

claras. Estão equipados com armário/roupeiro, Tv, telefone e instalação sanitária privativa.

Apreciação positiva na óptica do conforto e da funcionalidade.

Sem análise.
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·   C omodidades exter iores (C ampos de jogos, P iscina, ba lneários e  solár io exter ior);

·   C omodidades exter iores (Estacionamento);

·   C onsiderações técnico-construtivos;         

·   Genuinidade global

·   Observações adic ionais 

A piscina é de dimensões adequadas. A sua relação com a envolvente e a paisagem, resulta.

Assim, o solário desta, permite-nos, além de apanhar sol, contemplar a paisagem e o próprio

hotel. A existência de campo de ténis, é uma mais valia. 

O estacionamento, tem uma capacidade de lugares suficiente, para a dimensão do 

empreendimento. A sua localização, permite o rápido transporte de malas e haveres pessoais 

para o interior do hotel.

O empreendimento encontra-se, à data, em excelente estado de conservação. Apenas se

realça a necessidade, de manutenção do espaços ajardinados e equipamentos lúdicos do

"parque infantil", na zona dos jardins.

Enquadra-se totalmente, nas espectativas genéricas, do público alvo, deste tipo de

empreendimentos turísticos. A geografia e a natureza circundante ao edificado, caracterizam-

no positivamente. Não se cometeu o erro de imitar o antigo com materiais e técnicas

contemporâneas. Em vez de isso, assumiu-se o antigo e o contemporâneo, e procurou-se o

equilíbrio entre ambos.

O empreendimento, é silencioso e permite o descanso. O pessoal, bem apresentado, é amável 

e disponível. 
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Hotel Rural 

Quinta do Pégo 
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Nº Questionário   Sim   Não   

              

1 Possui categoria de hotel entre 3 a 5 estrelas       
       
2 Possui Licenciamento pela Câmara Municipal 

      
       
3 Possui licença do Turismo de Portugal      
       
4 Promove internamente o espaço rural e produtos turísticos associados 

     
       
5 Promove ações de promoção internacional      
       
6 Possui imagem institucional 

      
       
7 Possui sistema de gestão para hotelaria       
       
8 Possui seguros obrigatórios à atividade 

     
       
9 Possui certificação HACCP       
       

10 Promove ações de divulgação do hotel em redes sociais 
      

       
11 Promove, elabora ou está inserido em rotas turísticas       

       

12 Pretende usufruir das rotas delineadas pela AHRP, usufruindo do efeito de 
associativismo       

       
13 Proporciona acesso à Internet para hóspedes 

      
       

14 Possui climatização dos espaços       
       

15 Possui SPA, piscina ou ginásio 
      

       
16 Dispõe de espaço de eventos      

       

17 

Possui parcerias com entidades externas, como empresas de atividades 
turísticas, promovendo a relação com os produtos turísticos associados à 
região, e assim, provocando um efeito de arrastamento económico-social e 
cultural na região 

     

       
18 Promove a gastronomia regional 

     
       

19 Promove a vinicultura regional      
       

20 Promove o artesanato regional 
     

       
21 Promove o património cultural da região       

       

22 Possui produção interna de vinho, azeite, atividade agrícola ou atividade 
pecuária      

       
23 Permite aos hóspedes participar na confeção de alimentos 

     
       

24 Promove atividades de contacto com a Natureza       
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Nº Questionário   Sim   Não   

       
25 Aproveita e valoriza as edificações pré-existentes  

     
       

26 Possui recursos humanos qualificados 
     

       
27 Acessibilidades adequadas       

       

28 
Linguagem arquitetónica de acordo com a traça típica do local e materiais de 
construção que se relacionem com a região onde o hotel se insere      

       

29 
Edificado em bom estado de conservação, nomeadamente a nível de imagem 
exterior da construção, fachadas e vãos exteriores       

       

30 
Espaços exteriores do hotel, bem conservados e coadunados com a paisagem 
natural que confere o espírito rural       

       

31 Espaços gerais do hotel, designadamente zonas internas sociais, em bom 
estado de conservação       

       

32 
Espaços íntimos do hotel, nomeadamente os quartos e outros tipos de 
alojamento, em bom estado de conservação       

       

33 Instalações sanitárias nas zonas sociais e íntimas, em bom estado de 
conservação       

              

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Á chegada, a paisagem apresenta-se imponente, em perfeita sintonia com a 

arquitetura local implícita no empreendimento. A pureza do edificado, em harmonia 

com a natureza, conferem ao empreendimento requinte e conforto visual.  

O Hotel é silencioso e permite o descanso. A Loja de Vinhos, com vinhos e 

outras iguarias da marca do Hotel (Quinta) é um espaço digno de visita e capta a 

atenção do utente para a importância dos produtos locais e da sua conveniente  

promoção.  

O hotel enquadra-se nas necessidades implícitas a um hotel rural. No 

entanto, a criação de atividades em parcerias com outras entidades locais seriam 

uma mais-valia. 
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Empreendimento turístico: Quinta do Pégo

Morada: Valença do Douro, Tabuaço

Data de Análise             20/03/2013 Hora de análise das   09:00    ás     13:30

Responsável pe lo Empreendimento Carlos Filipe Jesus

Esteve  Presente? Sim Não X

Se não, fez-se representar? Sim X Não

·   Acessos e direcções para chegar ao empreendimento;

·   S inalética de percurso e identif icação do loca l;

·   Edif icado do empreendimento;

·   Lugar e  sua envolvente edif icada;

Relatório de Análise Técnica

Aspectos e Factores de análise técnica:

Os acessos viários encontram-se em boas condições. Verificou-se, à data, a existência de

indicações nos pontos chave do percurso até ao empreendimento.  

A sinalética é esclarecedora e caracterizadora do ambiente rural do empreendimento. O local

encontra-se bem identificado.

O edificado, reflecte aspectos formais e de proporcionalidade, originários da arquitectura

tradicional empírica portuguesa. Está integrado numa propriedade vinícola, nas encostas do

margem do rio Douro, na região demarcada do Vinho do Porto. A sua adaptação para produto

hoteleiro, fez-se através da fusão dos elementos pré-existentes historicistas com gestos

formais contemporâneos . Este pensamento e acto arquitectónico, confirma as espectativas

sobre o carácter do empreendimento. Genuíno e nobre. As pré-existências recuperadas e

adaptadas para as exigências inerentes a um empreendimento turístico funcionam e o novo e

o antigo estabelecem um diálogo coerente e aprazível.

O lugar é notoriamente de características rurais e habitacionais (de escala tradicional), não se

notando, qualquer outro tipo de actividade dissonante com as práticas em ambiente rural,

idealizada pelo turista tipo. 
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·   Lugar e  sua envolvente não edificada;

·    C omodidades interiores (Recepção e átr io de entrada)

·   C omodidades inter iores ( Acessos e zonas comuns, inc lui insta lações sanitár ias);

·   C omodidades inter iores (Quartos e  insta lações sanitárias pr ivativas);

·   C omodidades inter iores ( Restaurante e Bar);

·   C omodidades inter iores (Sauna, jacuzzi, sa la de jogos, Spa, ginásio, outros)

Sem análise.

As propriedades vinícolas, as encostas do margem do rio Douro, a icónica região demarcada

do Vinho do Porto. A geografia pronunciada e ondulante ao longo do rio é impactante. É esta a

imagem que marca o percurso até ao Empreendimento. Aquando no Empreendimento, a

geografia da região, oferece uma vista privilegiada, convidando à contemplação e promove a

tranquilidade.     

Bem localizados e boa relação com as restantes comodidades interiores. Assume uma posição

central e serve de charneira aos diversos acessos interiores. Iluminação natural adequada. Os

elementos de arquitectura e decoração estão ajustados e coerentes com o carácter e conceito

adoptado.

Globalmente os corredores de acesso são de circulação intuitiva e decorativamente

apelativos. Os acessos entre espaços comuns são pontuados por outros subespaços de estar,

muito bem articulados, permitindo um usufruto casual. As instalações sanitárias são muito

funcionais e estão convenientemente equipadas, possuindo, também, dimensões adequadas.

Os quartos possuem dimensões adequadas e iluminação natural conveniente. O mobiliário

contemporâneo "mesclado" com mobiliário de época revela bom gosto e interage em

equilíbrio com o ambiente cénico interior. Estão equipados com armário/roupeiro, Tv, minibar,

telefone e instalação sanitária privativa. Apreciação positiva na óptica do conforto, da

envolvência e da funcionalidade.

O bar é adjacente e dá apoio ao restaurante. Cumprem as funções a que se destinam

positivamente. Privilegia-se o contacto visual com o espaços exteriores e a paisagem. Os

apropriados aspectos e vestígios de antigas funções a pontuarem os espaço, são uma mais

valia. O seu carácter cénico interior é envolvente. A sua capacidade é correspondente ao

número de unidades de alojamento.
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·   C omodidades exter iores (C ampos de jogos, P iscina, ba lneários e  solár io exter ior);

·   C omodidades exter iores (Estacionamento);

·   C onsiderações técnico-construtivos;         

·   Genuinidade global

·   Observações adic ionais 

A piscina, implantada num socalco geográfico, é sobranceira ao rio e às suas encostas. Capta

um momento icónico sobre a paisagem. A contemplação desta é um momento inesquecível. É

um espaço único.

O estacionamento, coberto e fechado, tem uma capacidade de lugares suficientes, para a 

dimensão do empreendimento. Estão salvaguardados os devidos lugares a pessoas com 

mobilidade condicionada. A sua localização, "afastada" do Hotel garante tranquilidade e 

silêncio aos utentes.

Não se verificaram patologias no edificado e acessos, quer pelo interior quer pelo exterior.

Este facto, demonstra o cuidado e apreço pelo lugar, enquanto empreendimento turístico, por

parte dos responsáveis.

Enquadra-se totalmente, nas espectativas genéricas, do público alvo, deste tipo de

empreendimentos turísticos. A geografia e a natureza circundante ao edificado, caracterizam-

no positivamente. Não se cometeu o erro de imitar o antigo com materiais e técnicas

contemporâneas. A existência de espaços construídos e/ou humanizados, em excelente

estado de conservação e portadores das características originais e ancestrais da propriedade

e os variados ambientes naturais e ajardinados, são dignos de registo e apreço. É um

equipamento de referência.

O empreendimento, é silencioso e permite o descanso. O pessoal, bem apresentado, é

amável e disponível. É o empreendimento que se recomenda a familiares e amigos. A Loja de

Vinhos, com vinhos e outras iguarias da marca do Hotel (Quinta) é um espaço digno de

visitação e capta a atenção do utente para importância dos produtos locais e da sua

conveniente  promoção.
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Hotel Rural 

Quinta da Vista 
Alegre 
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Nº Questionário   Sim   Não   

              

1 Possui categoria de hotel entre 3 a 5 estrelas       
       
2 Possui Licenciamento pela Câmara Municipal 

      
       
3 Possui licença do Turismo de Portugal       
       
4 Promove internamente o espaço rural e produtos turísticos associados 

      
       
5 Promove ações de promoção internacional       
       
6 Possui imagem institucional 

      
       
7 Possui sistema de gestão para hotelaria       
       
8 Possui seguros obrigatórios à atividade 

      
       
9 Possui certificação HACCP       
       

10 Promove ações de divulgação do hotel em redes sociais 
      

       
11 Promove, elabora ou está inserido em rotas turísticas       

       

12 Pretende usufruir das rotas delineadas pela AHRP, usufruindo do efeito de 
associativismo       

       
13 Proporciona acesso à Internet para hóspedes 

      
       

14 Possui climatização dos espaços       
       

15 Possui SPA, piscina ou ginásio 
      

       
16 Dispõe de espaço de eventos       

       

17 

Possui parcerias com entidades externas, como empresas de atividades 
turísticas, promovendo a relação com os produtos turísticos associados à 
região, e assim, provocando um efeito de arrastamento económico-social e 
cultural na região 

     

       
18 Promove a gastronomia regional 

     
       

19 Promove a vinicultura regional      
       

20 Promove o artesanato regional 
     

       
21 Promove o património cultural da região       

       

22 Possui produção interna de vinho, azeite, atividade agrícola ou atividade 
pecuária       

       
23 Permite aos hóspedes participar na confeção de alimentos 

     
       

24 Promove atividades de contacto com a Natureza       
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Nº Questionário   Sim   Não   

       
25 Aproveita e valoriza as edificações pré-existentes  

      
       

26 Possui recursos humanos qualificados 
      

       
27 Acessibilidades adequadas       

       

28 
Linguagem arquitetónica de acordo com a traça típica do local e materiais de 
construção que se relacionem com a região onde o hotel se insere      

       

29 
Edificado em bom estado de conservação, nomeadamente a nível de imagem 
exterior da construção, fachadas e vãos exteriores       

       

30 
Espaços exteriores do hotel, bem conservados e coadunados com a paisagem 
natural que confere o espírito rural       

       

31 Espaços gerais do hotel, designadamente zonas internas sociais, em bom 
estado de conservação       

       

32 
Espaços íntimos do hotel, nomeadamente os quartos e outros tipos de 
alojamento, em bom estado de conservação       

       

33 Instalações sanitárias nas zonas sociais e íntimas, em bom estado de 
conservação       

              

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A arquitetura implícita no hotel é datada de uma época, conferindo ao 

espaço elegância e romantismo. Evidencia-se a existência de terrenos de cultivo, os 

percursos pedestres em perfeita sintonia com a arquitetura e a envolvente.  

O hotel enquadra-se no perfil de um hotel rural. Todavia, a criação de 

parcerias com entidades externas locais seriam uma mais-valia, propondo-se ainda 

a participação dos hóspedes em atividades relacionadas com a confeção de 

alimentos, tais como a adequação do kiwi à gastronomia local.  

 



 

LEVANTAMENTO E ESTUDO DE REQUALIFICAÇÃO DOS HOTÉIS RURAIS E 
ADEQUAÇÃO AO PERFIL "HOTEL RURAL" 

110 

 

 

  

Empreendimento turístico:    Quinta da Vista Alegre

Morada:      Rua Leopoldo Saraiva, 48 , Freamunde

Data de Análise              27/02/2013 Hora de análise  das   09:30    ás     13:00

Responsáve l pe lo Empreendimento  Ivone Ganso

Esteve Presente? Sim Não X

Se não, fez-se representar? Sim X Não

·   Acessos e direcções para chegar ao empreendimento;

·   S ina lética de percurso e identif icação do loca l;

·   Edif icado do empreendimento;

Relatório de Análise Técnica

Aspectos e Factores de análise técnica:

Os acessos viários encontram-se em boas condições. Deverá ser feito um reforço de

indicações, nas mudanças de direcção, nas proximidades do empreendimento.  

A sinalética existente é esclarecedora, do tipo de empreendimento turístico .

O edificado, caracteriza-se por um edifício de época, muito bem conseguido do ponto de vista

arquitectónico que favorece uma relação interior/exterior aprazível e coerente com o

ambiente em espaço rural. Os percursos ascendentes do empreendimento, levam-nos a

descobrir, outros edificados, quase camuflados por entre inúmeras espécies arbóreas, como

se natureza e arquitectura se aliassem, em plena harmonia. Estes percursos permitem a

percepção do espaço envolvente e a sua relação com o edificado, sendo este humilde e nobre

em simultâneo. Em cada patamar que a geografia do terreno possui, uma fonte, com gravuras 

e água corrente oferece um espaço para o descanso e para a contemplação da paisagem

circundante. Espaços florestais e rurais formam um conjunto que de acordo com as estações

do ano, permutará camaleonicamente. Muito interessante, também, o facto de animais de

caça se cruzarem com os nossos passos, durante a descoberta do empreendimento. No cimo

de tudo, um espaço de eventos, de arquitectura assumidamente contemporânea, com escala

e proporções adequadas, e envolto em espaços de jardim, permite com o seu distanciamento

físico que o sossego do hotel não seja posto em causa, durante um evento.
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·   Lugar e  sua envolvente edificada;

·   Lugar e  sua envolvente não edificada;

·    C omodidades interiores (Recepção e átr io de entrada)

·   C omodidades inter iores ( Acessos e zonas comuns, inc lui insta lações sanitár ias);

·   C omodidades inter iores (Quartos e  insta lações sanitárias pr ivativas);

·   C omodidades inter iores ( Restaurante e Bar);

O lugar é notoriamente de características rurais e habitacionais, não se notando, qualquer

outro tipo de actividade dissonante com as práticas em ambiente rural, idealizada pelo turista

tipo. É positiva, a noção de que nos afastamos do centro urbanizado, em direcção ao sossego

e apaziguamento. 

O minifúndio, intercalado por zonas habitacionais de 2 a 3 pisos, caracteriza a envolvente

próxima. É esta a imagem que marca o percurso até ao Empreendimento. Aquando no

Empreendimento, a sua circunscrição, oferece um ambiente cénico interessante.     

A entrada é intuitiva. A recepção é uma mesa, numa sala de estar com lareira. Muito

acolhedor e nobre em simultâneo. 

Globalmente os corredores de acesso são muito intuitivos e diferenciados. A decoração é

histórica, como uma compilação dos tempos que passaram e passam pela "Casa". Iluminação

natural adequada, apoiada por iluminação artificial de época.  

Os quartos possuem dimensões adequadas e iluminação natural conveniente. O mobiliário é

adequado e nobre, respondendo pragmaticamente ás funções a que se destina. Estão

equipados com armário/roupeiro, Tv, telefone e instalação sanitária privativa. Apreciação

muito favorável na óptica do conforto visual.

O bar entende-se como um sítio para o convívio despreocupado. Está separado do Hotel,

propriamente dito, mas próximo o suficiente, para nos sentirmos nele. Aí a madeira antiga e a

nova materializam os espaços interiores e convidam ao convívio "solto" e "boêmio". Aqui

estabelece-se uma relação visual com a piscina. Funciona e é convidativo. A zona de bar é

tematicamente bem decorada. O chão, com vários tipos de madeira, é de grande beleza e não 

se fica indiferente a ele. Por sua vez, a sala de eventos, é valorizada pelos envidraçados que

permitem o contacto visual forte, com o exterior ajardinado. O seu interior é despojado e

pouco apelativo, apesar da presença de elementos de apoio, de carácter mais funcional. A

sala não estava preparada, com as mesas, cadeira e respectivos centros de mesa, não sendo

assim possível, apreciar o seu impacto cénico, no espaço.
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·   C omodidades inter iores (Sauna, jacuzzi, sa la de jogos, Spa, ginásio, outros)

·   C omodidades exter iores (C ampos de jogos, P iscina, ba lneários e  solár io exter ior);

·   C omodidades exter iores (Estacionamento);

·   C onsiderações técnico-construtivos;         

·   Genuinidade global

·   Observações adic ionais 

Sem análise. 

A piscina é de dimensões adequadas e proporcional á relação entre exterior e o edificado. A

sua relação com a envolvente, resulta. Assim, como o solário desta, que nos permite, além de

apanhar sol estar envoltos numa panóplia vegetal e arbórea rica e equilibrada. 

O estacionamento, tem uma capacidade de lugares mais do que suficiente, para a dimensão 

do empreendimento. Não se analisa, aqui, o impacto nos dias de eventos. Estão 

salvaguardados os devidos lugares percentuais a pessoas com mobilidade condicionada. A sua 

localização, permite o necessário distanciamento, em relação às unidades de alojamento.

Não foram detectadas patologias construtivas, no edificado, quer pelo exterior, quer pelo

interior.

Á chegada, o impacto positivo causado, pelo edifício de época, e a sua envolvente natural e

humanizada eleva as espectativas genéricas, do público alvo, deste tipo de empreendimentos

turísticos. A envolvente, ajardinada, circundante ao edificado, caracterizam-no positivamente.

A existência de terrenos de cultivo, bem cuidados é uma mais valia. Demonstra ser genuíno

em praticamente todos os aspectos. Sabe-se receber.

O empreendimento, é silencioso e permite o descanso. O pessoal, bem apresentado, é amável 

e disponível. 
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Hotel Rural 

Quinta do Silval 
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Nº Questionário   Sim   Não   

              

1 Possui categoria de hotel entre 3 a 5 estrelas       
       
2 Possui Licenciamento pela Câmara Municipal 

      
       
3 Possui licença do Turismo de Portugal      
       
4 Promove internamente o espaço rural e produtos turísticos associados 

      
       
5 Promove ações de promoção internacional       
       
6 Possui imagem institucional 

      
       
7 Possui sistema de gestão para hotelaria       
       
8 Possui seguros obrigatórios à atividade 

      
       
9 Possui certificação HACCP       
       

10 Promove ações de divulgação do hotel em redes sociais 
      

       
11 Promove, elabora ou está inserido em rotas turísticas       

       

12 Pretende usufruir das rotas delineadas pela AHRP, usufruindo do efeito de 
associativismo       

       
13 Proporciona acesso à Internet para hóspedes 

      
       

14 Possui climatização dos espaços      
       

15 Possui SPA, piscina ou ginásio 
      

       
16 Dispõe de espaço de eventos       

       

17 

Possui parcerias com entidades externas, como empresas de atividades 
turísticas, promovendo a relação com os produtos turísticos associados à 
região, e assim, provocando um efeito de arrastamento económico-social e 
cultural na região 

      

       
18 Promove a gastronomia regional 

     
       

19 Promove a vinicultura regional       
       

20 Promove o artesanato regional 
     

       
21 Promove o património cultural da região       

       

22 Possui produção interna de vinho, azeite, atividade agrícola ou atividade 
pecuária       

       
23 Permite aos hóspedes participar na confeção de alimentos 

     
       

24 Promove atividades de contacto com a Natureza       
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Nº Questionário   Sim   Não   

       
25 Aproveita e valoriza as edificações pré-existentes  

      
       

26 Possui recursos humanos qualificados 
     

       
27 Acessibilidades adequadas       

       

28 
Linguagem arquitetónica de acordo com a traça típica do local e materiais de 
construção que se relacionem com a região onde o hotel se insere       

       

29 
Edificado em bom estado de conservação, nomeadamente a nível de imagem 
exterior da construção, fachadas e vãos exteriores       

       

30 
Espaços exteriores do hotel, bem conservados e coadunados com a paisagem 
natural que confere o espírito rural       

       

31 Espaços gerais do hotel, designadamente zonas internas sociais, em bom 
estado de conservação       

       

32 
Espaços íntimos do hotel, nomeadamente os quartos e outros tipos de 
alojamento, em bom estado de conservação       

       

33 Instalações sanitárias nas zonas sociais e íntimas, em bom estado de 
conservação       

              

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O hotel, de arquitetura típica local, utiliza materiais também típicamente 

locais, os quais conferem ao espaço harmonia e enquadramento com a paisagem 

envolvente. O contato com a natureza, a produção de vinho e o programa de 

vindimas, conferem ao empreendimento uma grande diversidade na oferta de 

serviços.  

O empreendimento responde de forma positiva as necessidades de um hotel 

rural.  
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The Wine House Hotel 

Quinta da Pacheca 
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Nº Questionário   Sim   Não   

              

1 Possui categoria de hotel entre 3 a 5 estrelas       
       
2 Possui Licenciamento pela Câmara Municipal 

      
       
3 Possui licença do Turismo de Portugal      
       
4 Promove internamente o espaço rural e produtos turísticos associados 

      
       
5 Promove ações de promoção internacional       
       
6 Possui imagem institucional 

      
       
7 Possui sistema de gestão para hotelaria       
       
8 Possui seguros obrigatórios à atividade 

      
       
9 Possui certificação HACCP       
       

10 Promove ações de divulgação do hotel em redes sociais 
      

       
11 Promove, elabora ou está inserido em rotas turísticas       

       

12 Pretende usufruir das rotas delineadas pela AHRP, usufruindo do efeito de 
associativismo       

       
13 Proporciona acesso à Internet para hóspedes 

      
       

14 Possui climatização dos espaços      
       

15 Possui SPA, piscina ou ginásio 
      

       
16 Dispõe de espaço de eventos       

       

17 

Possui parcerias com entidades externas, como empresas de atividades 
turísticas, promovendo a relação com os produtos turísticos associados à 
região, e assim, provocando um efeito de arrastamento económico-social e 
cultural na região 

      

       
18 Promove a gastronomia regional 

     
       

19 Promove a vinicultura regional       
       

20 Promove o artesanato regional 
     

       
21 Promove o património cultural da região       

       

22 Possui produção interna de vinho, azeite, atividade agrícola ou atividade 
pecuária       

       
23 Permite aos hóspedes participar na confeção de alimentos 

     
       

24 Promove atividades de contacto com a Natureza       
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Nº Questionário   Sim   Não   

       
25 Aproveita e valoriza as edificações pré-existentes  

      
       

26 Possui recursos humanos qualificados 
     

       
27 Acessibilidades adequadas       

       

28 
Linguagem arquitetónica de acordo com a traça típica do local e materiais de 
construção que se relacionem com a região onde o hotel se insere       

       

29 
Edificado em bom estado de conservação, nomeadamente a nível de imagem 
exterior da construção, fachadas e vãos exteriores       

       

30 
Espaços exteriores do hotel, bem conservados e coadunados com a paisagem 
natural que confere o espírito rural       

       

31 Espaços gerais do hotel, designadamente zonas internas sociais, em bom 
estado de conservação       

       

32 
Espaços íntimos do hotel, nomeadamente os quartos e outros tipos de 
alojamento, em bom estado de conservação       

       

33 Instalações sanitárias nas zonas sociais e íntimas, em bom estado de 
conservação       

              

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Enquadra-se totalmente nas espectativas de um hotel rural. A geografia e a 

natureza circundante ao edificado, caraterizam-no positivamente. A existência de 

espaços construídos e/ou humanizados, em excelente estado de conservação e 

portadores das características originais e ancestrais da propriedade e os variados 

ambientes naturais e ajardinados, são dignos de registo e apreço. Trata-se de um 

hotel, silencioso, permitindo o descanso. A gastronomia adquire sabores da região 

com uma apresentação contemporânea e requintada.  

A Loja de Vinhos (The Wine Shop), com vinhos e outras iguarias da marca 

do Hotel, é um espaço digno de visitação e capta a atenção do utente para 

importância dos produtos locais e da sua conveniente  promoção. 

A existência de espaço exterior com piscina seria uma mais-valia. 
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Empreendimento turístico: Quinta da Pacheca

Morada: Cambres, Lamego

Data de Análise             19/03/2013 Hora de análise das   14:00    ás     19:30

Responsável pe lo Empreendimento Gustavo Martins

Esteve  Presente? Sim X Não

Se não, fez-se representar? Sim Não

·   Acessos e direcções para chegar ao empreendimento;

·   S inalética de percurso e identif icação do loca l;

·   Edif icado do empreendimento;

·   Lugar e  sua envolvente edif icada;

Relatório de Análise Técnica

Aspectos e Factores de análise técnica:

Os acessos viários encontram-se em razoáveis condições. Verificou-se, à data, a existência de 

indicações nos pontos chave do percurso até ao empreendimento.  

A sinalética é esclarecedora e caracterizadora do ambiente rural do empreendimento. O local

encontra-se bem identificado.

O edificado, reflecte aspectos formais e de proporcionalidade, originários da arquitectura

tradicional empírica portuguesa do séc. XVIII . A sua adaptação para produto hoteleiro, fez-se

através da fusão dos elementos pré-existentes historicistas com gestos formais

contemporâneos . Este pensamento e acto arquitectónico, confirma as espectactivas sobre o

carácter do empreendimento. Genuíno e nobre, os seus alçados e configuração remetem o

nosso imaginário, para outras épocas. As pré-existências recuperadas e adaptadas para as

exigências inerentes a um empreendimento turístico funcionam e o novo e o antigo

estabelecem um diálogo coerente e aprazível.

O lugar é notoriamente de características rurais e habitacionais (de escala tradicional), não se

notando, qualquer outro tipo de actividade dissonante com as práticas em ambiente rural,

idealizada pelo turista tipo. 
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·   Lugar e  sua envolvente não edificada;

·    C omodidades interiores (Recepção e átr io de entrada)

·   C omodidades inter iores ( Acessos e zonas comuns, inc lui insta lações sanitár ias);

·   C omodidades inter iores (Quartos e  insta lações sanitárias pr ivativas);

·   C omodidades inter iores ( Restaurante e Bar);

·   C omodidades inter iores (Sauna, jacuzzi, sa la de jogos, Spa, ginásio, outros)

Sem análise.

O Latifúndio e o minifúndio, intercalados por aglomerações habitacionais, de pequena e média

dimensão, caracterizam a envolvente natural da localidade. Os extensos vinhedos e a densa e

autóctone "mancha arbórea" caracterizam-na positivamente. É esta a imagem que marca o

percurso até ao Empreendimento. Aquando no Empreendimento, a geografia da região,

oferece uma vista privilegiada, convidando à contemplação e promove a tranquilidade.     

Bem localizados e boa relação com as restantes comodidades interiores. Assume uma posição

central e serve de charneira aos diversos acessos interiores. Iluminação natural adequada. Os

elementos de arquitectura e decoração estão ajustados e coerentes com o carácter e conceito

adoptado.

Globalmente os corredores de acesso são de circulação intuitiva e decorativamente

apelativos. Os acessos entre espaços comuns são pontuados por outros subespaços de estar,

muito bem articulados, permitindo um usufruto casual. As instalações sanitárias são muito

funcionais e estão convenientemente equipadas, possuindo, também, dimensões adequadas.

Os quartos possuem dimensões adequadas e iluminação natural conveniente. O mobiliário

contemporâneo "mesclado" com mobiliário de época revela bom gosto e interage em

equilíbrio com o ambiente cénico interior. Estão equipados com armário/roupeiro, Tv, minibar,

telefone e instalação sanitária privativa. Apreciação positiva na óptica do conforto, da

envolvência e da funcionalidade.

O bar é adjacente e dá apoio ao restaurante. Cumprem as funções a que se destinam

positivamente. Privilegia-se o contacto visual com o espaços exteriores e a paisagem. Os

apropriados aspectos e vestígios de antigas funções a pontuarem os espaço, são uma mais

valia. O seu carácter cénico interior é envolvente. A sua capacidade é correspondente ao

número de unidades de alojamento.
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·   C omodidades exter iores (C ampos de jogos, P iscina, ba lneários e  solár io exter ior);

·   C omodidades exter iores (Estacionamento);

·   C onsiderações técnico-construtivos;         

·   Genuinidade global

·   Observações adic ionais 

Sem análise.

O estacionamento, tem uma capacidade de lugares suficientes, para a dimensão do 

empreendimento. Estão salvaguardados os devidos lugares a pessoas com mobilidade 

condicionada. A sua localização, garante tranquilidade e silêncio aos utentes.

Não se verificaram patologias no edificado e acessos, quer pelo interior quer pelo exterior.

Este facto, demonstra o cuidado e apreço pelo lugar, enquanto empreendimento turístico, por

parte dos responsáveis.

Enquadra-se totalmente, nas espectativas genéricas, do público alvo, deste tipo de

empreendimentos turísticos. A geografia e a natureza circundante ao edificado, caracterizam-

no positivamente. Não se cometeu o erro de imitar o antigo com materiais e técnicas

contemporâneas. A existência de espaços construídos e/ou humanizados, em excelente

estado de conservação e portadores das características originais e ancestrais da propriedade

e os variados ambientes naturais e ajardinados, são dignos de registo e apreço. É um

equipamento de referência.

O empreendimento, é silencioso e permite o descanso. O pessoal, bem apresentado, é

amável e disponível. Os pratos gastronómicos apresentados, são reveladores, do espírito

dedicado dos responsáveis. Sabores da região com uma apresentação contemporânea e

sugestiva. Ficam na memória. É o empreendimento que se recomenda a familiares e amigos.

A Loja de Vinhos (The Wine Shop), com vinhos e outras iguarias da marca do Hotel é um

espaço digno de visitação e capta a atenção do utente para importância dos produtos locais e

da sua conveniente  promoção.
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Hotel Rural 

Flor do Monte 
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Nº Questionário   Sim   Não   

              

1 Possui categoria de hotel entre 3 a 5 estrelas       
       
2 Possui Licenciamento pela Câmara Municipal 

      
       
3 Possui licença do Turismo de Portugal       
       
4 Promove internamente o espaço rural e produtos turísticos associados 

      
       
5 Promove ações de promoção internacional       
       
6 Possui imagem institucional 

      
       
7 Possui sistema de gestão para hotelaria       
       
8 Possui seguros obrigatórios à atividade 

      
       
9 Possui certificação HACCP       
       

10 Promove ações de divulgação do hotel em redes sociais 
      

       
11 Promove, elabora ou está inserido em rotas turísticas       

       

12 Pretende usufruir das rotas delineadas pela AHRP, usufruindo do efeito de 
associativismo       

       
13 Proporciona acesso à Internet para hóspedes 

      
       

14 Possui climatização dos espaços       
       

15 Possui SPA, piscina ou ginásio 
      

       
16 Dispõe de espaço de eventos       

       

17 

Possui parcerias com entidades externas, como empresas de atividades 
turísticas, promovendo a relação com os produtos turísticos associados à 
região, e assim, provocando um efeito de arrastamento económico-social e 
cultural na região 

      

       
18 Promove a gastronomia regional 

      
       

19 Promove a vinicultura regional       
       

20 Promove o artesanato regional 
      

       
21 Promove o património cultural da região       

       

22 Possui produção interna de vinho, azeite, atividade agrícola ou atividade 
pecuária       

       
23 Permite aos hóspedes participar na confeção de alimentos 

     
       

24 Promove atividades de contacto com a Natureza      
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Nº Questionário   Sim   Não   

       
25 Aproveita e valoriza as edificações pré-existentes  

      
       

26 Possui recursos humanos qualificados 
      

       
27 Acessibilidades adequadas       

       

28 
Linguagem arquitetónica de acordo com a traça típica do local e materiais de 
construção que se relacionem com a região onde o hotel se insere      

       

29 
Edificado em bom estado de conservação, nomeadamente a nível de imagem 
exterior da construção, fachadas e vãos exteriores       

       

30 
Espaços exteriores do hotel, bem conservados e coadunados com a paisagem 
natural que confere o espírito rural       

       

31 Espaços gerais do hotel, designadamente zonas internas sociais, em bom 
estado de conservação       

       

32 
Espaços íntimos do hotel, nomeadamente os quartos e outros tipos de 
alojamento, em bom estado de conservação       

       

33 Instalações sanitárias nas zonas sociais e íntimas, em bom estado de 
conservação       

              

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

De um modo geral, a oferta proporcionada pelo hotel é positiva, adquirindo 

assim os requisitos básicos para um hotel rural. A linguagem arquitetónica 

encontra-se de acordo com a traça típica local, assim como os materiais utilizados 

na sua construção. 

Sugere-se a colocação de elementos arbóreos, para um enquadramento 

harmonioso do edificado existente.  

A criação de parcerias com entidades externas, que promovam a região e a 

promoção e divulgação do hotel, a nível internacional, seriam uma mais-valia. 
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Empreendimento turístico: Flôr do Monte

Morada: Pombal de Ansiães,

Data de Análise              20/03/2013 Hora de análise  das   13:30    ás     18:30

Responsáve l pe lo Empreendimento Maria Emília Ribeiro

Esteve Presente? Sim X Não

Se não, fez-se representar? Sim Não

·   Acessos e direcções para chegar ao empreendimento;

·   S ina lética de percurso e identif icação do loca l;

·   Edif icado do empreendimento;

·   Lugar e  sua envolvente edificada;

Relatório de Análise Técnica

Aspectos e Factores de análise técnica:

Os acessos viários encontram-se em boas condições. De notar a inexistência de indicações

em determinados pontos chave do percurso até ao empreendimento.  

A sinalética é esclarecedora e caracterizadora do tipo de empreendimento. O local encontra-

se bem identificado, à chegada.

O edificado, resolvido num corpo e em dois pisos, ocupa um planalto na geografia, obtendo

assim vistas alargadas sobre a paisagem e a geografia da região. As varandas que pontuam

o edifício permitem usufruir dela. No seu traço procura a reminiscência do estilo arquitectónico

tradicional português. No entanto, surge muito isolado e carente de uma integração com

elementos arbóreos. A utilização de árvores de folha permanente e/ou caduca e uma maior

área arranjos exteriores, que envolvam o edifício e a piscina, tornariam a imagem do

empreendimento mais aprazível e naturalizada.

A envolvente é caracterizada por terrenos de cultivo de pequena e média dimensão,

aglomerações habitações de pequena dimensão isoladas e acessos viários de tráfego

reduzido/médio . A localidade apresenta uma rotina diária com ritmos, considerados não

conflituosos com os valores que o turista tipo procura nos denominados empreendimentos

turísticos em espaço rural. A serenidade e a natureza envolvente e o afastamento de rotinas

que caracterizam o dia-a-dia laboral faz-se sentir.  
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·   Lugar e  sua envolvente não edificada;

·    C omodidades interiores (Recepção e átr io de entrada)

·   C omodidades inter iores ( Acessos, inc lui insta lações sanitár ias);

·   C omodidades inter iores (Quartos e  insta lações sanitárias pr ivativas);

·   C omodidades inter iores ( Restaurante e Bar);

·   C omodidades inter iores (Sauna, jacuzzi, sa la de jogos, Spa, ginásio, outros)

Sem análise.

A geografia com várias elevações pontuadas por aglomerações habitacionais, de pequena e

média dimensão, caracteriza a envolvente natural da região. É esta a imagem que marca o

percurso até ao empreendimento. 

Bem localizados e boa relação com as restantes comodidades interiores. Assume uma posição

central e serve de charneira aos diversos acessos e espaços. Iluminação natural adequada.

Os elementos de arquitectura e decoração no entanto deverão ser alvo de um conceito mais

trabalhado, para se ajustarem e ser mais coerente com o carácter do empreendimento. A

localização da recepção permite um contacto visual, com grande parte dos acessos, quer

interiores quer exteriores, o que transmite sensação de controlo e segurança.

Globalmente os corredores de acesso são de circulação intuitiva. O pavimento cerâmico e os

motivos decorativos conferem-lhe alguma riqueza plástica, no entanto deverão ser alvo de um 

conceito mais trabalhado. As instalações sanitárias são funcionais e estão convenientemente

equipadas, possuindo também, dimensões adequadas.

Os quartos possuem dimensões adequadas e iluminação natural conveniente. A decoração é

pouco expressiva e não nos transmite acolhimento. As paredes "despidas" e monocromáticas,

acentuam essa "frieza" espacial. Apreciação satisfatória na óptica da funcionalidade.

O bar comunica positivamente com a sala de estar comum. O espaço de refeições é

espacialmente pouco flexível, na óptica do seu usufruto por grupos de utentes. O seu carácter

cénico interior é pouco apelativo. A sua capacidade, no entanto, é correspondente ao número

de unidades de alojamento.
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·   C omodidades exter iores (C ampos de jogos, P iscina, ba lneários e  solár io exter ior);

·   C omodidades exter iores (Estacionamento);

·   C onsiderações técnico-construtivos;         

·   Genuinidade global

·   Observações adic ionais 

A piscina, exterior, assume uma posição com a envolvente natural e a sua paisagem,

interessante. Possui uma cobertura amovível que permite o seu uso fora do período estival. A

sua proporção é adequada ao tipo e escala do empreendimento. Carece de elementos

arbóreos que a enquadrem e permitam um usufruto mais aprazível e resguardada.

O estacionamento, tem uma capacidade de lugares suficiente, para a dimensão do 

empreendimento. Estão salvaguardados os devidos lugares a pessoas com mobilidade 

condicionada.

À data não se verificaram patologias no edificado, quer interiormente, quer exteriormente.

O conjunto ao não estar integrado com elementos arbóreos, adquire uma imagem um pouco

"despida". No entanto possui muito potencial. A utilização de elementos naturais que envolvam 

o edifício iram seguramente, atribuir ainda mais genuinidade ao empreendimento.  

Os responsáveis pelo empreendimento, são genuinamente, do ponto de vista pessoal,

cordeais e acolhedores. Estas características, cativam o turista tipo.  
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Hotel Rural 

Maria da Fonte 
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Nº Questionário   Sim   Não   

              

1 Possui categoria de hotel entre 3 a 5 estrelas       
       
2 Possui Licenciamento pela Câmara Municipal 

     
       
3 Possui licença do Turismo de Portugal      
       
4 Promove internamente o espaço rural e produtos turísticos associados 

      
       
5 Promove ações de promoção internacional       
       
6 Possui imagem institucional 

      
       
7 Possui sistema de gestão para hotelaria       
       
8 Possui seguros obrigatórios à atividade 

      
       
9 Possui certificação HACCP       
       

10 Promove ações de divulgação do hotel em redes sociais 
      

       
11 Promove, elabora ou está inserido em rotas turísticas       

       

12 Pretende usufruir das rotas delineadas pela AHRP, usufruindo do efeito de 
associativismo       

       
13 Proporciona acesso à Internet para hóspedes 

      
       

14 Possui climatização dos espaços       
       

15 Possui SPA, piscina ou ginásio 
      

       
16 Dispõe de espaço de eventos      

       

17 

Possui parcerias com entidades externas, como empresas de atividades 
turísticas, promovendo a relação com os produtos turísticos associados à 
região, e assim, provocando um efeito de arrastamento económico-social e 
cultural na região 

      

       
18 Promove a gastronomia regional 

      
       

19 Promove a vinicultura regional       
       

20 Promove o artesanato regional 
      

       
21 Promove o património cultural da região       

       

22 Possui produção interna de vinho, azeite, atividade agrícola ou atividade 
pecuária      

       
23 Permite aos hóspedes participar na confeção de alimentos 

     
       

24 Promove atividades de contacto com a Natureza       
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Nº Questionário   Sim   Não   

       
25 Aproveita e valoriza as edificações pré-existentes  

      
       

26 Possui recursos humanos qualificados 
      

       
27 Acessibilidades adequadas       

       

28 
Linguagem arquitetónica de acordo com a traça típica do local e materiais de 
construção que se relacionem com a região onde o hotel se insere      

       

29 
Edificado em bom estado de conservação, nomeadamente a nível de imagem 
exterior da construção, fachadas e vãos exteriores       

       

30 
Espaços exteriores do hotel, bem conservados e coadunados com a paisagem 
natural que confere o espírito rural       

       

31 Espaços gerais do hotel, designadamente zonas internas sociais, em bom 
estado de conservação       

       

32 
Espaços íntimos do hotel, nomeadamente os quartos e outros tipos de 
alojamento, em bom estado de conservação       

       

33 Instalações sanitárias nas zonas sociais e íntimas, em bom estado de 
conservação       

              

 
CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A Arquitetura típica local, a geografia e a natureza circundante, conotam ao 

hotel uma apreciação positiva, enquadrando-se assim no perfil de hotel rural. A 

fusão entre arquitetura rústica e decoração contemporânea, confere-lhe charme. A 

existência de animais de quinta, é uma mais-valia. 

O prato gastronómico apresentado, conota elegância e requinte, sendo no 

entanto de confeção regional.  
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Empreendimento turístico:    Quinta Maria da Fonte

Morada:      Rua da Escola, Calvos, 4830 Póvoa de Lanhoso

Data de Análise              05/02/2013 Hora de análise  das   10:30    ás     14:00

Responsáve l pe lo Empreendimento

Esteve Presente? Sim Não X

Se não, fez-se representar? Sim Não X

·   Acessos e direcções para chegar ao empreendimento;

·   S ina lética de percurso e identif icação do loca l;

·   Edif icado do empreendimento;

·   Lugar e  sua envolvente edificada;

Relatório de Análise Técnica

Aspectos e Factores de análise técnica:

Os acessos viários encontram-se em boas condições. De notar a inexistência de indicações

em determinados pontos chave, sendo eles; Viragem Avenida de S. José-Rua Sr. Dos Aflitos e

ao longo da Estrada Municipal 597 (EM597).  

A sinalética é esclarecedora, mas não utiliza uma imagem, caracterizadora do ambiente rural

do empreendimento. De notar a ausência de indicação, aquando da chegada ao local.

O edificado, caracteriza-se por, uma desfragmentação da massa construída, favorecendo uma

relação interior/exterior aprazível e coerente com o ambiente em espaço rural. Os percursos

mistos que cerzem os vários edifícios, permitem a percepção do espaço rural envolvente, e

revela a paisagem. Percebe-se a fusão assumida entre o novo e o velho recuperado. Este

aspecto, valoriza-se pela diluição da massa construída pelas diversas cotas do lugar,

conferindo escala adequada, ao conjunto. Os materiais utilizados apontam para uma intenção

de equilíbrio entre o novo e o velho.

O lugar é notoriamente de características rurais e habitacionais (de escala tradicional), não se

notando, qualquer outro tipo de actividade dissonante com as práticas em ambiente rural,

idealizada pelo turista tipo. É positiva, a noção de que nos afastamos do centro urbanizado da

Póvoa de Lanhoso em direcção ao sossego da zona de Calvos. 
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·   Lugar e  sua envolvente não edificada;

·    C omodidades interiores (Recepção e átr io de entrada)

·   C omodidades inter iores ( Acessos e zonas comuns, inc lui insta lações sanitár ias);

·   C omodidades inter iores (Quartos e  insta lações sanitárias pr ivativas);

·   C omodidades inter iores ( Restaurante e Bar);

O minifúndio, pontuado com uma habitação de 1 a 2 pisos, caracteriza a envolvente natural

próxima. É esta a imagem que marca o percurso até ao Empreendimento. Aquando no

Empreendimento, a geografia da região, oferece uma vista privilegiada. O maciço geográfico,

revela vale e montanha como horizonte, convidando à contemplação.     

Bem localizados e boa relação com as restantes comodidades interiores. Assume uma posição

central e serve de charneira aos diversos acessos interiores. Iluminação natural adequada. Os

elementos de arquitectura e decoração estão ajustados, com ressalva aos vasos de plástico,

para plantas naturais de interior. 

Globalmente os corredores de acesso são intuitivos e apelativos. Adequada decoração e

iluminação.  

Os quartos possuem dimensões adequadas e iluminação natural conveniente. O mobiliário é

contemporâneo e interage em equilíbrio com o caracter forte das paredes em alvenaria de

pedra. Estão equipados com armário/roupeiro, Tv, telefone e instalação sanitária privativa.

Apreciação positiva na óptica do conforto e da funcionalidade.

O bar entende-se como apêndice da sala de estar, que dá apoio ao restaurante. Cumpre as

funções a que se destina. Discreto e tematicamente decorado. Por sua vez o restaurante é

valorizado pelos envidraçados que permitem o contacto visual forte, com o exterior

ajardinado e a paisagem. O seu interior é despojado e pouco apelativo, apesar da presença

de elementos de apoio, de carácter rústico.
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·   C omodidades inter iores (Sauna, jacuzzi, sa la de jogos, Spa, ginásio, outros)

·   C omodidades exter iores (C ampos de jogos, P iscina, ba lneários e  solár io exter ior);

·   C omodidades exter iores (Estacionamento);

·   C onsiderações técnico-construtivos;         

Como actividades complementares, temos a piscina, o ginásio, a sauna e o banho turco,

apoiados por balneários separados por sexos. Estes espaços estão localizados na mesma ala

do edifício, o que é positivo. O acesso a eles, embora discreto e resguardado, está

convenientemente iluminado naturalmente e com recurso a pé-direito duplo. Num primeiro

momento, entramos no ginásio, de dimensões mínimas e equipado por máquinas de exercício

físico. Este espaço exíguo e um pouco claustrofóbico, tem como único aspecto positivo, um

envidraçado que permite o contacto visual com a piscina interior e com os utentes que a

utilizam. Esta, a piscina, tem uma dimensão proporcional ao espaço, embora o pé-direito,

baixo, lhe confira algum desconforto, de estar. Muito positivo, é o facto de existir uma janela à 

volta da piscina e à altura do observador, permitir contemplar a paisagem. No piso inferior,

encontram-se, os balneários, a sauna e o banho turco. Estes espaços estão claramente sub-

aproveitados e esquecidos de qualquer manutenção. São demasiado evidentes as patologias

construtivas, num espaço que se pretende asséptico. As humidades, os descascamentos de

tinta, os destacamentos de estuque e revestimentos cerâmicos, quer nos percursos, quer nas

comodidades, sustentam esta observação. A sauna, é a menos penalizada por este conjunto

de factores. Nada convidativo e claramente negativa a apreciação global. Tem potencial, que

se merece explorar. 

A piscina é de dimensões equivalentes a uma semi-olimpica. Questiona-se essas dimensões,

num ambiente de exploração rural. A sua relação com a envolvente e a paisagem, resulta.

Assim, o solário desta, permite-nos, além de apanhar sol, contemplar a paisagem. A

existência de campo de ténis, campo de futebol de cinco ,relvado, e campo de basquete, é

uma mais valia. 

O estacionamento, tem uma capacidade de lugares mais do que suficiente, para a dimensão 

do empreendimento. Estão salvaguardados os devidos lugares a pessoas com mobilidade 

condicionada. A sua localização, permite o necessário distanciamento, em relação às unidades 

de alojamento.

Limpeza de escorrências, fungos e líquenes, em paredes exteriores de alvenaria de tijolo,

betão e de pedra. Repintura de paramentos exteriores. Rectificação da ponte pedonal.

Substituição de elementos partidos do pavimento da piscina exterior. Regularização e

rectificação de pavimento em cimento afagado junto ao campo de ténis. Repintura e reposição

de estuques nos balneários. Substituição de revestimento cerâmico (paredes) no banho turco.
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·   Genuinidade global

·   Observações adic ionais 

Enquadra-se totalmente, nas espectativas genéricas, do público alvo, deste tipo de

empreendimentos turísticos. A geografia e a natureza circundante ao edificado, caracterizam-

no positivamente. Não se cometeu o erro de imitar o antigo com materiais e técnicas

contemporâneas. Em vez de isso, assumiu-se o antigo e o contemporâneo, e procurou-se o

equilíbrio entre ambos. A fusão entre arquitectura rústica e decoração contemporânea,

confere-lhe charme. A existência de animais de quinta, é uma mais valia. 

O prato gastronómico apresentado, procura a elegância no arranjo, e é de confecção regional.

O empreendimento, é silencioso e permite o descanso. O pessoal, bem apresentado, é amável 

e disponível. 
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Hotel Rural 

Quinta São Sebastião 
  



 

LEVANTAMENTO E ESTUDO DE REQUALIFICAÇÃO DOS HOTÉIS RURAIS E 
ADEQUAÇÃO AO PERFIL "HOTEL RURAL" 

136 

 

Nº Questionário   Sim   Não   

              

1 Possui categoria de hotel entre 3 a 5 estrelas       
       
2 Possui Licenciamento pela Câmara Municipal 

      
       
3 Possui licença do Turismo de Portugal       
       
4 Promove internamente o espaço rural e produtos turísticos associados 

      
       
5 Promove ações de promoção internacional       
       
6 Possui imagem institucional 

      
       
7 Possui sistema de gestão para hotelaria       
       
8 Possui seguros obrigatórios à atividade 

      
       
9 Possui certificação HACCP       
       

10 Promove ações de divulgação do hotel em redes sociais 
      

       
11 Promove, elabora ou está inserido em rotas turísticas       

       

12 Pretende usufruir das rotas delineadas pela AHRP, usufruindo do efeito de 
associativismo       

       
13 Proporciona acesso à Internet para hóspedes 

      
       

14 Possui climatização dos espaços       
       

15 Possui SPA, piscina ou ginásio 
      

       
16 Dispõe de espaço de eventos       

       

17 

Possui parcerias com entidades externas, como empresas de atividades 
turísticas, promovendo a relação com os produtos turísticos associados à 
região, e assim, provocando um efeito de arrastamento económico-social e 
cultural na região 

     

       
18 Promove a gastronomia regional 

      
       

19 Promove a vinicultura regional       
       

20 Promove o artesanato regional 
     

       
21 Promove o património cultural da região       

       

22 Possui produção interna de vinho, azeite, atividade agrícola ou atividade 
pecuária       

       
23 Permite aos hóspedes participar na confeção de alimentos 

     
       

24 Promove atividades de contacto com a Natureza       
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Nº Questionário   Sim   Não   

       
25 Aproveita e valoriza as edificações pré-existentes  

      
       

26 Possui recursos humanos qualificados 
      

       
27 Acessibilidades adequadas       

       

28 
Linguagem arquitetónica de acordo com a traça típica do local e materiais de 
construção que se relacionem com a região onde o hotel se insere       

       

29 
Edificado em bom estado de conservação, nomeadamente a nível de imagem 
exterior da construção, fachadas e vãos exteriores       

       

30 
Espaços exteriores do hotel, bem conservados e coadunados com a paisagem 
natural que confere o espírito rural       

       

31 Espaços gerais do hotel, designadamente zonas internas sociais, em bom 
estado de conservação       

       

32 
Espaços íntimos do hotel, nomeadamente os quartos e outros tipos de 
alojamento, em bom estado de conservação       

       

33 Instalações sanitárias nas zonas sociais e íntimas, em bom estado de 
conservação       

              

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O hotel é dotado de diversas caraterísticas inerentes ao bom funcionamento 

do hotel rural. Carateriza-se pela sua arquitetura marcada pela traça típica local e 

tradicional. A densidade construtiva torna-o imponente, oferendo ao hóspede 

conforto e tranquilidade.  

No entanto, o hotel pode ainda melhorar alguns aspetos, tais como a 

promoção e divulgação a nível internacional, assim como oferecer aos hóspedes 

outras atividades turísticas.  
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Empreendimento turístico:   Quinta de São Sebastião, Barroselas

Morada:      Rua Faria Torres, 2

Data de Análise              28/02/2013 Hora de análise  das   14:30    ás     18:00

Responsáve l pe lo Empreendimento Jaime Pereira

Esteve Presente? Sim X Não

Se não, fez-se representar? Sim Não

·   Acessos e direcções para chegar ao empreendimento;

·   S ina lética de percurso e identif icação do loca l;

·   Edif icado do empreendimento;

·   Lugar e  sua envolvente edificada;

Relatório de Análise Técnica

Aspectos e Factores de análise técnica:

Os acessos viários encontram-se em boas condições. As indicações no percurso até ao

empreendimento, são adequadas e bem localizadas.  

A sinalética é esclarecedora e caracterizadora do ambiente rural do empreendimento.

O edificado, caracteriza-se por uma configuração em L, de um edifício senhorial com 2 e 3

pisos, favorecendo uma relação interior/exterior aprazível com um pátio. Este pátio é

circunscrito, no seu restante, por uma ala de 1 piso com unidades de alojamento e espaços

comuns que conferem uma escala mais intimista ao conjunto. Este pátio, pela sua dimensão,

promove um adequado afastamento entre os vários pontos do empreendimento. 

O lugar é notoriamente de características rurais e habitacionais, não se notando, qualquer

outro tipo de actividade dissonante com as práticas em ambiente rural, idealizada pelo turista

tipo. É no entanto, muito densa a malha construída envolvente. Atenua em muito este ponto, o 

facto de o empreendimento fazer uma fronteira periférica a essa malha construída, virando a

sua vivência turística para o seu interior.
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·   Lugar e  sua envolvente não edificada;

·    C omodidades interiores (Recepção e átr io de entrada)

·   C omodidades inter iores ( Acessos e zonas comuns, inc lui insta lações sanitár ias);

·   C omodidades inter iores (Quartos e  insta lações sanitárias pr ivativas);

·   C omodidades inter iores ( Restaurante e Bar);

A habitação de 2 a 3 pisos, caracteriza a envolvente próxima. É esta a imagem que marca o

percurso até ao Empreendimento. Aquando no Empreendimento, pelo pátio e pela sua

configuração espacial, o ambiente é mais introspectivo.

Bem localizados e boa relação com as restantes comodidades interiores. Assume uma posição

central e serve de charneira aos diversos acessos interiores. Iluminação natural adequada. Os

elementos de arquitectura e decoração estão ajustados, ao estilo pretendido, embora "frios".

No entanto, os espaços necessitam de maior conforto visual. Enriquecer os espaços e zonas

de circulação com elementos que nos transmitam a sensação de "acolhedor", será um dos

"caminhos" possíveis.

Globalmente os corredores de acesso são intuitivos. Aplica-se o refiro acima, acerca de

alguma "frieza" decorativa.

Os quartos possuem dimensões adequadas e iluminação natural conveniente. O mobiliário

existente adequa-se às funções a que se destina. Estão equipados com armário/roupeiro, Tv,

telefone e instalação sanitária privativa. Apreciação aceitável na óptica do conforto e da

funcionalidade. Alguns quartos conseguem transmitir um certo estilo nobiliárquico, o que é

positivo, pelo facto de esse "toque" decorativo, não ser forçado. 

O bar cumpre as funções a que se destina. Discreto e tematicamente decorado. Por sua vez o

restaurante é valorizado pelos envidraçados que permitem o contacto visual forte, com o

exterior ajardinado e a paisagem. O seu interior é despojado e pouco apelativo, apesar da

presença de elementos de apoio, de carácter rústico. É de valorizar a presença de paredes

em alvenaria de pedra neste espaço e que lhe conferem carácter.
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·   C omodidades inter iores (Sauna, jacuzzi, sa la de jogos, Spa, ginásio, outros)

·   C omodidades exter iores (C ampos de jogos, P iscina, ba lneários e  solár io exter ior);

·   C omodidades exter iores (Estacionamento);

·   C onsiderações técnico-construtivos;         

·   Genuinidade global

·   Observações adic ionais 

Como actividades complementares, temos a sala de jogos. Esta comodidade, está apoiada por 

um outro bar com esplanada. Esta zona de lazer, é de usufruto agradável, pois as

comodidades complementam-se, na óptica do utilizador tipo. Está bem conseguido a relação

visual entre estas, com a piscina. Esta possui dimensões adequadas e muito bem enquadrada

com o edificado e sua envolvente.

A piscina encontra-se na mesma zona do empreendimento que a sala de jogos e do bar, a

este espaço afecto. A dimensão da piscina é adequada e permite circulação à sua volta. A

existência de um campo de jogos com marcações, que permite jogar ténis, futebol de cinco e

basquete, é uma mais valia. A localização destas comodidades de lazer possuem um

adequado afastamento à zona de "silêncio", nomeadamente aos quartos e espaços comuns

que requerem maior tranquilidade.

O estacionamento, tem uma capacidade de lugares mais do que suficiente, para a dimensão 

do empreendimento. Estão salvaguardados os devidos lugares a pessoas com mobilidade 

condicionada. A sua localização, permite o necessário distanciamento, em relação às unidades 

de alojamento.

O empreendimento encontra-se, à data, em bom estado de conservação. Nota-se um

acompanhamento assíduo, em matéria de manutenção, quer do edificado, quer dos espaços

ajardinados.

Enquadra-se nas espectativas genéricas, do público alvo, deste tipo de empreendimentos

turísticos. A densidade habitacional na envolvente próxima pode desiludir um pouco à chegada 

ao empreendimento. No entanto, o carácter e características do seu interior, tem

potencialidade para convencer positivamente o utilizador tipo.

O empreendimento é silencioso e permite o descanso e a tranquilidade.
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Hotel Rural 

Senhora das Pereiras 
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Nº Questionário   Sim   Não   

              

1 Possui categoria de hotel entre 3 a 5 estrelas       
       
2 Possui Licenciamento pela Câmara Municipal 

     
       
3 Possui licença do Turismo de Portugal      
       
4 Promove internamente o espaço rural e produtos turísticos associados 

     
       
5 Promove ações de promoção internacional      
       
6 Possui imagem institucional 

     
       
7 Possui sistema de gestão para hotelaria      
       
8 Possui seguros obrigatórios à atividade 

     
       
9 Possui certificação HACCP      
       

10 Promove ações de divulgação do hotel em redes sociais 
      

       
11 Promove, elabora ou está inserido em rotas turísticas       

       

12 Pretende usufruir das rotas delineadas pela AHRP, usufruindo do efeito de 
associativismo       

       
13 Proporciona acesso à Internet para hóspedes 

      
       

14 Possui climatização dos espaços      
       

15 Possui SPA, piscina ou ginásio 
      

       
16 Dispõe de espaço de eventos      

       

17 

Possui parcerias com entidades externas, como empresas de atividades 
turísticas, promovendo a relação com os produtos turísticos associados à 
região, e assim, provocando um efeito de arrastamento económico-social e 
cultural na região 

     

       
18 Promove a gastronomia regional 

      
       

19 Promove a vinicultura regional       
       

20 Promove o artesanato regional 
      

       
21 Promove o património cultural da região       

       

22 Possui produção interna de vinho, azeite, atividade agrícola ou atividade 
pecuária      

       
23 Permite aos hóspedes participar na confeção de alimentos 

     
       

24 Promove atividades de contacto com a Natureza       
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Nº Questionário   Sim   Não   

       
25 Aproveita e valoriza as edificações pré-existentes  

      
       

26 Possui recursos humanos qualificados 
     

       
27 Acessibilidades adequadas       

       

28 
Linguagem arquitetónica de acordo com a traça típica do local e materiais de 
construção que se relacionem com a região onde o hotel se insere       

       

29 
Edificado em bom estado de conservação, nomeadamente a nível de imagem 
exterior da construção, fachadas e vãos exteriores       

       

30 
Espaços exteriores do hotel, bem conservados e coadunados com a paisagem 
natural que confere o espírito rural       

       

31 Espaços gerais do hotel, designadamente zonas internas sociais, em bom 
estado de conservação       

       

32 
Espaços íntimos do hotel, nomeadamente os quartos e outros tipos de 
alojamento, em bom estado de conservação       

       

33 Instalações sanitárias nas zonas sociais e íntimas, em bom estado de 
conservação       

              

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O hotel, de caraterísticas arquitetónicas típicas locais, encontra-se em 

excelente estado de conservação, conferindo ao espaço uma imagem harmoniosa. 

É de salientar a diversidade de oferta de atividades ao utente, convidando a visitar 

o património local. No entanto, não foi obtida resposta ao inquérito, não sendo por 

isso possível retirar outras apreciações.  
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Hotel Rural 

Senhora dos Remédios 
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Nº Questionário   Sim   Não   

              

1 Possui categoria de hotel entre 3 a 5 estrelas       
       
2 Possui Licenciamento pela Câmara Municipal 

      
       
3 Possui licença do Turismo de Portugal      
       
4 Promove internamente o espaço rural e produtos turísticos associados 

      
       
5 Promove ações de promoção internacional       
       
6 Possui imagem institucional 

      
       
7 Possui sistema de gestão para hotelaria       
       
8 Possui seguros obrigatórios à atividade 

      
       
9 Possui certificação HACCP       
       

10 Promove ações de divulgação do hotel em redes sociais 
      

       
11 Promove, elabora ou está inserido em rotas turísticas       

       

12 Pretende usufruir das rotas delineadas pela AHRP, usufruindo do efeito de 
associativismo       

       
13 Proporciona acesso à Internet para hóspedes 

      
       

14 Possui climatização dos espaços       
       

15 Possui SPA, piscina ou ginásio 
      

       
16 Dispõe de espaço de eventos       

       

17 

Possui parcerias com entidades externas, como empresas de atividades 
turísticas, promovendo a relação com os produtos turísticos associados à 
região, e assim, provocando um efeito de arrastamento económico-social e 
cultural na região 

     

       
18 Promove a gastronomia regional 

      
       

19 Promove a vinicultura regional       
       

20 Promove o artesanato regional 
      

       
21 Promove o património cultural da região       

       

22 Possui produção interna de vinho, azeite, atividade agrícola ou atividade 
pecuária       

       
23 Permite aos hóspedes participar na confeção de alimentos 

     
       

24 Promove atividades de contacto com a Natureza      
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Nº Questionário   Sim   Não   

       
25 Aproveita e valoriza as edificações pré-existentes  

      
       

26 Possui recursos humanos qualificados 
      

       
27 Acessibilidades adequadas       

       

28 
Linguagem arquitetónica de acordo com a traça típica do local e materiais de 
construção que se relacionem com a região onde o hotel se insere       

       

29 
Edificado em bom estado de conservação, nomeadamente a nível de imagem 
exterior da construção, fachadas e vãos exteriores       

       

30 
Espaços exteriores do hotel, bem conservados e coadunados com a paisagem 
natural que confere o espírito rural       

       

31 Espaços gerais do hotel, designadamente zonas internas sociais, em bom 
estado de conservação       

       

32 
Espaços íntimos do hotel, nomeadamente os quartos e outros tipos de 
alojamento, em bom estado de conservação       

       

33 Instalações sanitárias nas zonas sociais e íntimas, em bom estado de 
conservação       

              

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O hotel marcado pela sua vertente religiosa, caraterístico da arquitetura 

típica local.  A sua envolvente encontra-se em sintonia com a arquitetura, criando 

espaços de lazer em contato com a natureza, conferindo ao espaço tranquilidade e 

conforto visual. 

O empreendimento é silencioso e permite o descanso. Denota-se, no 

entanto, algum condicionamento pela forte vertente religiosa associada à vivência 

do empreendimento. Carece de atividades e comodidades que cativem e fomentem 

o ambiente familiar do turista em geral. 
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Empreendimento turístico:    Senhora dos Remédios

Morada:      Rua da Portela, 5, Mourilhe

Data de Análise              01/03/2013 Hora de análise  das   14:30    ás     18:30

Responsáve l pe lo Empreendimento Padre Fontes

Esteve Presente? Sim X Não

Se não, fez-se representar? Sim Não

·   Acessos e direcções para chegar ao empreendimento;

·   S ina lética de percurso e identif icação do loca l;

·   Edif icado do empreendimento;

·   Lugar e  sua envolvente edificada;

Relatório de Análise Técnica

Aspectos e Factores de análise técnica:

Os acessos viários encontram-se em razoáveis condições. De notar a inexistência de

indicações em determinados pontos chave do percurso até ao empreendimento.  

A sinalética é esclarecedora e caracterizadora do ambiente rural do empreendimento.

O edificado caracteriza-se por um conjunto em forma de "L", do qual resulta um pátio

resguardado, por este, da via pública e que se abre para a paisagem com vistas desimpedidas 

até ao horizonte. Este "L", possui nas suas extremidades, duas pré-existências; Uma igreja

em pedra com nave lateral e uma antiga casa, também em pedra, com dois pisos. O restante

que forma o "L", utiliza uma imagem que se adequa e adapta ao pré-existente, resolvido

também em dois pisos, que explora o pátio e o horizonte como vista predominante. Funciona

pelo facto de conferir privacidade e tranquilidade a quem se encontra no empreendimento.  

O lugar é notoriamente de características rurais e habitacionais (de escala tradicional), não se

notando, qualquer outro tipo de actividade dissonante com as práticas em ambiente rural,

idealizada pelo turista tipo. O lugar é tranquilo e potencia as actividades ao ar livre.
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·   Lugar e  sua envolvente não edificada;

·    C omodidades interiores (Recepção e átr io de entrada)

·   C omodidades inter iores ( Acessos e zonas comuns, inc lui insta lações sanitár ias);

·   C omodidades inter iores (Quartos e  insta lações sanitárias pr ivativas);

·   C omodidades inter iores ( Restaurante e Bar);

·   C omodidades inter iores (Sauna, jacuzzi, sa la de jogos, Spa, ginásio, outros)

Sem análise.

O minifúndio, pontuado por um pequeno aglomerado habitacional de 1 a 2 pisos, caracteriza a

envolvente natural próxima. É esta a imagem que marca o percurso até ao Empreendimento.

Aquando no Empreendimento, a geografia da região, oferece uma vista privilegiada. O maciço

geográfico, revela vale e montanha como horizonte, convidando à contemplação.     

Bem localizados e boa relação com as restantes comodidades interiores. Assume uma posição

central e serve de charneira aos diversos acessos interiores. Iluminação natural adequada. Os

elementos de arquitectura e decoração estão ajustados.

Globalmente os corredores de acesso são intuitivos e apelativos. Adequada decoração e

iluminação.  

Os quartos possuem dimensões adequadas e iluminação natural conveniente. Estão equipados

com armário/roupeiro, Tv, telefone e instalação sanitária privativa. Apreciação satisfatória na

óptica do conforto e da funcionalidade.

O bar entende-se como um prolongamento da sala de estar, que dá apoio ao restaurante.

Cumpre as funções a que se destina. Encontra-se friamente decorado, sem cuidado pelo tipo

de mobiliário escolhido. Meramente funcional, o restaurante é valorizado pelos envidraçados

que permitem o contacto visual, com o pátio exterior e a paisagem. O seu interior é

despojado e pouco apelativo, apesar da presença de elementos de apoio, de carácter rústico.
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·   C omodidades exter iores (C ampos de jogos, P iscina, ba lneários e  solár io exter ior);

·   C omodidades exter iores (Estacionamento);

·   C onsiderações técnico-construtivos;         

·   Genuinidade global

·   Observações adic ionais 

Sem análise.

O estacionamento, tem uma capacidade de lugares mais do que suficiente, para a dimensão 

do empreendimento. Estão salvaguardados os devidos lugares a pessoas com mobilidade 

condicionada. A sua localização, permite o necessário distanciamento, em relação às unidades 

de alojamento.

À data, o empreendimento encontra-se em óptimas condições.

Enquadra-se totalmente, nas espectativas genéricas, do público alvo, deste tipo de

empreendimentos turísticos, mais concretamente com propósitos religiosos. De lamentar, a

inexistência de comodidades de lazer. A geografia e a natureza circundante ao edificado,

caracterizam-no positivamente. Não se cometeu o erro de imitar o antigo com materiais e

técnicas contemporâneas. Em vez de isso, assumiu-se o antigo e o contemporâneo, e

procurou-se o equilíbrio entre ambos.

O empreendimento, é silencioso e permite o descanso. O pessoal, bem apresentado e

disponível, não disfarça um certo isolamento. Denota-se algum condicionamento pela forte

vertente religiosa, à vivência do empreendimento. Carece de actividades e comodidades que

cativem e fomentem o ambiente familiar e do turista em geral. 
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Hotel Rural 

Reguengo de Melgaço 
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Nº Questionário   Sim   Não   

              

1 Possui categoria de hotel entre 3 a 5 estrelas      
       
2 Possui Licenciamento pela Câmara Municipal 

     
       
3 Possui licença do Turismo de Portugal      
       
4 Promove internamente o espaço rural e produtos turísticos associados 

     
       
5 Promove ações de promoção internacional      
       
6 Possui imagem institucional 

     
       
7 Possui sistema de gestão para hotelaria      
       
8 Possui seguros obrigatórios à atividade 

     
       
9 Possui certificação HACCP      
       

10 Promove ações de divulgação do hotel em redes sociais 
      

       
11 Promove, elabora ou está inserido em rotas turísticas       

       

12 Pretende usufruir das rotas delineadas pela AHRP, usufruindo do efeito de 
associativismo       

       
13 Proporciona acesso à Internet para hóspedes 

      
       

14 Possui climatização dos espaços      
       

15 Possui SPA, piscina ou ginásio 
      

       
16 Dispõe de espaço de eventos      

       

17 

Possui parcerias com entidades externas, como empresas de atividades 
turísticas, promovendo a relação com os produtos turísticos associados à 
região, e assim, provocando um efeito de arrastamento económico-social e 
cultural na região 

     

       
18 Promove a gastronomia regional 

     
       

19 Promove a vinicultura regional      
       

20 Promove o artesanato regional 
     

       
21 Promove o património cultural da região      

       

22 Possui produção interna de vinho, azeite, atividade agrícola ou atividade 
pecuária      

       
23 Permite aos hóspedes participar na confeção de alimentos 

     
       

24 Promove atividades de contacto com a Natureza      
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Nº Questionário   Sim   Não   

       
25 Aproveita e valoriza as edificações pré-existentes  

      
       

26 Possui recursos humanos qualificados 
     

       
27 Acessibilidades adequadas       

       

28 
Linguagem arquitetónica de acordo com a traça típica do local e materiais de 
construção que se relacionem com a região onde o hotel se insere       

       

29 
Edificado em bom estado de conservação, nomeadamente a nível de imagem 
exterior da construção, fachadas e vãos exteriores       

       

30 
Espaços exteriores do hotel, bem conservados e coadunados com a paisagem 
natural que confere o espírito rural       

       

31 Espaços gerais do hotel, designadamente zonas internas sociais, em bom 
estado de conservação       

       

32 
Espaços íntimos do hotel, nomeadamente os quartos e outros tipos de 
alojamento, em bom estado de conservação       

       

33 Instalações sanitárias nas zonas sociais e íntimas, em bom estado de 
conservação       

              

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O hotel é dotado de características arquitetónicas típicas do local. A 

existência de animais de quinta e os variados ambientes naturais, bem como dos 

vinhedos e árvores de fruto são uma mais-valia.  

O empreendimento é silencioso e permite o descanso. No entanto, não 

podemos salientar outros pontos devido ao não preenchimento do inquérito 

referente ao hotel em questão.  
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Empreendimento turístico: Reguengos de Melgaço

Morada: Paderne, Melgaço

Data de Análise              12/04/2013 Hora de análise  das   09:30    ás     13:00

Responsáve l pe lo Empreendimento Maria do Rosário

Esteve Presente? Sim X Não

Se não, fez-se representar? Sim Não

·   Acessos e direcções para chegar ao empreendimento;

·   S ina lética de percurso e identif icação do loca l;

·   Edif icado do empreendimento;

·   Lugar e  sua envolvente edificada;

Relatório de Análise Técnica

Aspectos e Factores de análise técnica:

Os acessos viários encontram-se em boas condições. Verificou-se a existência de indicações

em determinados pontos chave do percurso até ao empreendimento.  

A sinalética é esclarecedora e caracterizadora do ambiente rural do empreendimento. O local

encontra-se bem identificado.

Trata-se de um solar, mandado construir pela Rainha D. Leonor, no Séc. XVI. O edificado,

reflecte a sua antiguidade e características senhoriais, assentes na arquitectura tradicional

portuguesa erudita do Alto Minho. A sua reconstrução e adaptação a hotel rural, revela a

sensibilidade pelas pré-existências e a sua valorização formal e material. Um pórtico como

entrada da "Casa", revela um pátio com fonte em pedra, uma capela e uma escadaria, que

enquadram o traço seiscentista do solar. O seu carácter confirma as espectactivas sobre o

empreendimento. Genuíno e nobre, os seus alçados e configuração remetem o nosso

imaginário, para outras épocas. O conjunto edificado pontua e marca o lugar e a paisagem da

herdade .

O lugar é notoriamente de características rurais, com a vitivinicultura como expoente máximo,

e habitacionais (de escala tradicional), não se notando, qualquer outro tipo de actividade

dissonante com as práticas em ambiente rural, idealizada pelo turista tipo.
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·   Lugar e  sua envolvente não edificada;

·    C omodidades interiores (Recepção e átr io de entrada)

·   C omodidades inter iores ( Acessos e zonas comuns, inc lui insta lações sanitár ias);

·   C omodidades inter iores (Quartos e  insta lações sanitárias pr ivativas);

·   C omodidades inter iores ( Restaurante e Bar);

O Latifúndio, o minifúndio e a mancha florestal, intercalados por aglomerações habitacionais,

de pequena dimensão, caracteriza a envolvente natural da região. É esta a imagem que

marca o percurso até ao Empreendimento. Aquando no Empreendimento, a geografia da

região e os vinhedos, de casta Alvarinho, da propriedade oferecem uma vista privilegiada

tendo como horizonte próximo o Rio Minho e a vizinha Galiza, convidando à contemplação.     

Bem localizados e boa relação com as restantes comodidades interiores. Assume uma posição

central e serve de charneira aos diversos acessos interiores. Iluminação natural adequada. Os

elementos de arquitectura e decoração estão ajustados e coerentes com o carácter senhorial

e nobiliárquico do empreendimento.

Globalmente os corredores de acesso são de circulação intuitiva e decorativamente

apelativos. Os acessos entre espaços comuns são pontuados por outros sub-espaços de estar,

muito bem articulados, permitindo um usufruto casual. As instalações sanitárias são muito

funcionais e estão convenientemente equipadas, possuindo, também, dimensões adequadas.

Os quartos possuem dimensões convenientes e iluminação natural adequada. O mobiliário é

de época e interage em equilíbrio com o ambiente cénico interior. Estão equipados com

armário/roupeiro, Tv, mini-bar, telefone e instalação sanitária privativa. Apreciação positiva

na óptica do conforto, da envolvência e da funcionalidade.

O bar é adjacente e dá apoio ao restaurante. Cumpre as funções a que se destina. Por sua

vez o espaço de refeições é acolhedor e tranquilo. O seu carácter cénico interior é envolvente, 

é sóbrio com alguns arranjos com produtos típicos da região. A sua capacidade é

correspondente ao número de unidades de alojamento.
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·   C omodidades inter iores (Sauna, jacuzzi, sa la de jogos, Spa, ginásio, outros)

·   C omodidades exter iores (C ampos de jogos, P iscina, ba lneários e  solár io exter ior);

·   C omodidades exter iores (Estacionamento);

·   C onsiderações técnico-construtivos;         

·   Genuinidade global

·   Observações adic ionais 

A adega é um espaço que privilegia as provas e degustações, quer dos vinhos produzidos na

propriedade quer de outros produtos e sabores da região. É também entendido como uma

extensão bastante funcional da sala de convívio e do bar. Tematicamente decorados estes

espaços possuem uma envolvência aprazível. 

A piscina está bem localizada e tira partido da paisagem e da geografia do terreno. A sua

relação com a envolvente e a paisagem, resulta. Assim, o solário desta, permite-nos, além de

apanhar sol, contemplar a paisagem. O seu enquadramento com a "casa" um usufruto

intimista e resguardado. Até ela, o passeio a pé por entre ajardinados, árvores de fruto e

ambientes diversificados de arvoredo de pequena e grande dimensão, é uma mais valia e

muito envolvente. 

O estacionamento, tem uma capacidade de lugares suficientes, para a dimensão do

empreendimento. Estão salvaguardados os devidos lugares a pessoas com mobilidade

condicionada. Não se analisa aqui o impacto do estacionamento automóvel, em dias de

eventos. A sua localização, garante tranquilidade e silêncio aos utentes.

Não se verificaram, à data, patologias no edificado, quer pelo interior, quer pelo exterior.

Enquadra-se totalmente, nas espectativas genéricas, do público alvo, deste tipo de

empreendimentos turísticos. A geografia e a natureza circundante ao edificado, caracterizam-

no positivamente. Não se cometeu o erro de imitar o antigo com materiais e técnicas

contemporâneas, aquando da sua reconstrução e adaptação. A existência de animais de

quinta e variados ambientes naturais e ajardinados, bem como dos vinhedos e árvores de

fruto são uma mais valia. É um equipamento de referência.

O empreendimento, é silencioso e permite o descanso. O pessoal, bem apresentado, é

amável e disponível.
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Nº Questionário   Sim   Não   

              

1 Possui categoria de hotel entre 3 a 5 estrelas       
       
2 Possui Licenciamento pela Câmara Municipal 

     
       
3 Possui licença do Turismo de Portugal      
       
4 Promove internamente o espaço rural e produtos turísticos associados 

      
       
5 Promove ações de promoção internacional       
       
6 Possui imagem institucional 

      
       
7 Possui sistema de gestão para hotelaria       
       
8 Possui seguros obrigatórios à atividade 

      
       
9 Possui certificação HACCP      
       

10 Promove ações de divulgação do hotel em redes sociais 
      

       
11 Promove, elabora ou está inserido em rotas turísticas       

       

12 Pretende usufruir das rotas delineadas pela AHRP, usufruindo do efeito de 
associativismo       

       
13 Proporciona acesso à Internet para hóspedes 

      
       

14 Possui climatização dos espaços       
       

15 Possui SPA, piscina ou ginásio 
      

       
16 Dispõe de espaço de eventos       

       

17 

Possui parcerias com entidades externas, como empresas de atividades 
turísticas, promovendo a relação com os produtos turísticos associados à 
região, e assim, provocando um efeito de arrastamento económico-social e 
cultural na região 

      

       
18 Promove a gastronomia regional 

      
       

19 Promove a vinicultura regional       
       

20 Promove o artesanato regional 
      

       
21 Promove o património cultural da região       

       

22 Possui produção interna de vinho, azeite, atividade agrícola ou atividade 
pecuária       

       
23 Permite aos hóspedes participar na confeção de alimentos 

     
       

24 Promove atividades de contacto com a Natureza       
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Nº Questionário   Sim   Não   

       
25 Aproveita e valoriza as edificações pré-existentes  

      
       

26 Possui recursos humanos qualificados 
     

       
27 Acessibilidades adequadas       

       

28 
Linguagem arquitetónica de acordo com a traça típica do local e materiais de 
construção que se relacionem com a região onde o hotel se insere       

       

29 
Edificado em bom estado de conservação, nomeadamente a nível de imagem 
exterior da construção, fachadas e vãos exteriores       

       

30 
Espaços exteriores do hotel, bem conservados e coadunados com a paisagem 
natural que confere o espírito rural       

       

31 Espaços gerais do hotel, designadamente zonas internas sociais, em bom 
estado de conservação       

       

32 
Espaços íntimos do hotel, nomeadamente os quartos e outros tipos de 
alojamento, em bom estado de conservação       

       

33 Instalações sanitárias nas zonas sociais e íntimas, em bom estado de 
conservação       

              

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O hotel, de arquitetura típica local, sendo notória a sua traça senhorial.  A 

sua envolvente confere ao espaço um ambiente harmonioso e acolhedor, graças ao 

contato com a natureza. A sua decoração e arquitetura conferem ao espaço 

requinte e charme.  

Oferece ao utilizador diversidade turística, devido a parcerias com entidades 

externas, o campo de golfe a pista de hipismo, que  são, sem dúvida, uma mais-

valia. 
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Empreendimento turístico: Hotel de Charme Quinta do Pinheiro

Morada:      Rua do Miraldo, 262, Freamunde

Data de Análise              27/02/2013 Hora de análise  das   14:30    ás     18:00

Responsáve l pe lo Empreendimento

Esteve Presente? Sim Não X

Se não, fez-se representar? Sim Não X

·   Acessos e direcções para chegar ao empreendimento;

·   S ina lética de percurso e identif icação do loca l;

·   Edif icado do empreendimento;

·   Lugar e  sua envolvente edificada;

Relatório de Análise Técnica

Aspectos e Factores de análise técnica:

Os acessos viários encontram-se em razoáveis condições. De notar a inexistência de

indicações em determinados pontos chave do percurso até ao empreendimento.  

A sinalética é esclarecedora e caracterizadora do ambiente rural do empreendimento.

O edificado, caracteriza-se por, uma desfragmentação da massa construída, favorecendo uma

relação interior/exterior aprazível e coerente com o ambiente natural, dentro e fora do

empreendimento. Os percursos mistos que cerzem os vários edifícios, permitem a percepção

dos espaços envolventes, e convidam a passear a pé. Ao fazê-lo, descobre-se um conjunto

edificado que se revela de diferentes épocas e estilos. Este edificado vai pontuando de forma

descontinuada a paisagem e revela vários ambientes diferenciados de arquitectura e

natureza. Muito interessante.

O lugar é notoriamente de características rurais e habitacionais (de escala tradicional e

familiar), não se notando, qualquer outro tipo de actividade dissonante com as práticas em

ambiente rural, idealizada pelo turista tipo. 
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·   Lugar e  sua envolvente não edificada;

·    C omodidades interiores (Recepção e átr io de entrada)

·   C omodidades inter iores ( Acessos e zonas comuns, inc lui insta lações sanitár ias);

·   C omodidades inter iores (Quartos e  insta lações sanitárias pr ivativas);

·   C omodidades inter iores ( Restaurante e Bar);

·   C omodidades inter iores (Sauna, jacuzzi, sa la de jogos, Spa, ginásio, outros)

Sem análise.

O minifúndio, pontuado com uma habitação de 1 a 2 pisos, caracteriza a envolvente natural

próxima. É esta a imagem que marca o percurso até ao Empreendimento. Aquando no

Empreendimento, a geografia, oferece vistas alargadas da envolvente. Para este aspecto

contribui, em muito o campo de golfe, para além de funcionar como espaço lúdico e lazer.      

Bem localizados e boa relação com as restantes comodidades interiores. Assume uma posição

central e serve de charneira aos diversos acessos interiores. A iluminação natural, embora

escassa, adequa-se ao ambiente decorativo, marcado por objectos e aspectos de referência

histórica. Muito apelativo. 

Globalmente os corredores de acesso são intuitivos e apelativos. Adequada decoração e

iluminação.  

Os quartos possuem dimensões adequadas e iluminação natural adequada. O mobiliário é

marcadamente de épocas antigas mas interage em coerência com o carácter historicista do

empreendimento . Estão equipados com armário/roupeiro, Tv, telefone e instalação sanitária

privativa. Apreciação positiva na óptica do conforto e da funcionalidade.

O bar sente-se como um espaço de descontração e convívio informal, com decoração

marcante e personalizada. Na sua proximidade está o restaurante, pleno de aspectos

artísticos e decorativos de esplendor. A todo o seu comprimento, um envidraçado, revela um

pátio circunscrito pela arquitectura que caracteriza o construído. Cumpre as funções a que se

destina. Nota-se, também, presença de elementos de apoio, de carácter rústico.
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·   C omodidades exter iores (C ampos de jogos, P iscina, ba lneários e  solár io exter ior);

·   C omodidades exter iores (Estacionamento);

·   C onsiderações técnico-construtivos;         

·   Genuinidade global

·   Observações adic ionais 

Como actividades complementares, temos a piscina exterior, o golfe e equipamento lúdico

infantil também no exterior. Não existem outras infraestruturas ou comodidades, para a

realização de actividades. As existentes, promovem o contacto com o exterior, estando este

devidamente cuidado, para que esses momentos no exterior sejam aprazíveis.

O estacionamento, tem uma capacidade de lugares mais do que suficiente, para a dimensão 

do empreendimento. Estão salvaguardados os devidos lugares a pessoas com mobilidade 

condicionada. A sua localização, permite o necessário distanciamento, em relação às unidades 

de alojamento.

Limpeza de escorrências, fungos e líquenes, em paredes exteriores de alvenaria de pedra.

Substituição de elementos partidos do pavimento da piscina exterior.

Enquadra-se totalmente, nas espectativas genéricas, do público alvo, deste tipo de

empreendimentos turísticos. A geografia e a natureza circundante ao edificado, caracterizam-

no positivamente. A existência de campo de golfe, é uma mais valia. 

O empreendimento, é silencioso e permite o descanso. O pessoal, bem apresentado, é amável 

e disponível. 
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Santo António do 
Pombal 
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Nº Questionário   Sim   Não   

              

1 Possui categoria de hotel entre 3 a 5 estrelas      
       
2 Possui Licenciamento pela Câmara Municipal 

      
       
3 Possui licença do Turismo de Portugal      
       
4 Promove internamente o espaço rural e produtos turísticos associados 

      
       
5 Promove ações de promoção internacional       
       
6 Possui imagem institucional 

      
       
7 Possui sistema de gestão para hotelaria       
       
8 Possui seguros obrigatórios à atividade 

      
       
9 Possui certificação HACCP       
       

10 Promove ações de divulgação do hotel em redes sociais 
      

       
11 Promove, elabora ou está inserido em rotas turísticas       

       

12 Pretende usufruir das rotas delineadas pela AHRP, usufruindo do efeito de 
associativismo       

       
13 Proporciona acesso à Internet para hóspedes 

      
       

14 Possui climatização dos espaços       
       

15 Possui SPA, piscina ou ginásio 
      

       
16 Dispõe de espaço de eventos       

       

17 

Possui parcerias com entidades externas, como empresas de atividades 
turísticas, promovendo a relação com os produtos turísticos associados à 
região, e assim, provocando um efeito de arrastamento económico-social e 
cultural na região 

     

       
18 Promove a gastronomia regional 

      
       

19 Promove a vinicultura regional       
       

20 Promove o artesanato regional 
      

       
21 Promove o património cultural da região       

       

22 Possui produção interna de vinho, azeite, atividade agrícola ou atividade 
pecuária       

       
23 Permite aos hóspedes participar na confeção de alimentos 

     
       

24 Promove atividades de contacto com a Natureza      
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Nº Questionário   Sim   Não   

       
25 Aproveita e valoriza as edificações pré-existentes  

      
       

26 Possui recursos humanos qualificados 
      

       
27 Acessibilidades adequadas       

       

28 
Linguagem arquitetónica de acordo com a traça típica do local e materiais de 
construção que se relacionem com a região onde o hotel se insere       

       

29 
Edificado em bom estado de conservação, nomeadamente a nível de imagem 
exterior da construção, fachadas e vãos exteriores       

       

30 
Espaços exteriores do hotel, bem conservados e coadunados com a paisagem 
natural que confere o espírito rural       

       

31 Espaços gerais do hotel, designadamente zonas internas sociais, em bom 
estado de conservação       

       

32 
Espaços íntimos do hotel, nomeadamente os quartos e outros tipos de 
alojamento, em bom estado de conservação       

       

33 Instalações sanitárias nas zonas sociais e íntimas, em bom estado de 
conservação       

              

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A arquitetura é marcada pela traça típica do local. Todo o edificado se 

encontra em perfeito estado de conservação. A paisagem que envolve o 

empreendimento oferece tranquilidade e conforto. A existência de animais 

selvagens, que percorrem o empreendimento como se este fosse o seu habitat 

natural, é valiosa. 

O prato gastronómico apresentado é genuíno e é de confeção regional. O 

hóspede sente-se em casa e parte da família. Os sabores das iguarias degustadas 

são ricos e apreciados. A simpatia, o calor humano e o da lareira acesa, gravam-se 

na memória. 

Sugere-se, no entanto, a criação de uma parceria com entidades externas 

ao empreendimento, oferecendo, assim, uma maior diversidade de atividades 

turísticas.  
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Empreendimento turístico:   Quinta de Santo António do Pombal

Morada:    São Vicente dos Paços, Fafe

Data de Análise              01/03/2013 Hora de análise  das   09:30    ás     13:00

Responsáve l pe lo Empreendimento Daniel Domingues

Esteve Presente? Sim X Não

Se não, fez-se representar? Sim Não

·   Acessos e direcções para chegar ao empreendimento;

·   S ina lética de percurso e identif icação do loca l;

·   Edif icado do empreendimento;

·   Lugar e  sua envolvente edificada;

Relatório de Análise Técnica

Aspectos e Factores de análise técnica:

Os acessos viários encontram-se em razoáveis condições. De notar a inexistência de

indicações em determinados pontos chave do percurso até ao empreendimento.  

A sinalética é esclarecedora e caracterizadora do ambiente rural do empreendimento.

O edificado, caracteriza-se por, uma desfragmentação da massa construída, favorecendo uma

relação interior/exterior aprazível e coerente com o ambiente em espaço rural. Os percursos

mistos que cerzem os vários edifícios, permitem a percepção dos espaços envolventes, e

convidam a explorar o empreendimento. Ao fazê-lo, descobre-se um conjunto edificado que

se revela de diferentes épocas e estilos. Este edificado vai pontuando de forma descontinuada

a paisagem e revela vários ambientes diferenciados de arquitectura e natureza.

O lugar é notoriamente de características rurais e habitacionais (de escala tradicional), não se

notando, qualquer outro tipo de actividade dissonante com as práticas em ambiente rural,

idealizada pelo turista tipo. É positiva, a noção de que nos afastamos do centro urbanizado de

Fafe, para da tranquilidade nos aproximarmos. 
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·   Lugar e  sua envolvente não edificada;

·    C omodidades interiores (Recepção e átr io de entrada)

·   C omodidades inter iores ( Acessos e zonas comuns, inc lui insta lações sanitár ias);

·   C omodidades inter iores (Quartos e  insta lações sanitárias pr ivativas);

·   C omodidades inter iores ( Restaurante e Bar);

O minifúndio, pontuado com áreas habitacionais dispersas de 1 a 2 pisos, caracteriza a

envolvente natural próxima. É esta a imagem que marca o percurso até ao Empreendimento.

Aquando no Empreendimento, a geografia da região, oferece uma vista privilegiada. O maciço

geográfico, revela vale e montanha como horizonte, convidando à contemplação. A paisagem

é arrebatadora, não sendo muito comum este tipo de enquadramento visual. José Armando de 

Saraiva, acerca dela, escreveu, " Nesta Quinta do Pombal encontramos...largos horizontes".

Verifica-se isso mesmo.

A recepção situa-se no edifício principal. Para acedermos a este percorremos grande parte do

empreendimento. Pelas características deste, quando lá se chega, já se fica convencido de

que se quer ficar. A recepção possui boa relação com as restantes comodidades interiores do

edifício principal. Assume uma posição central e serve de charneira aos diversos acessos

interiores. Iluminação natural excelente potenciado por um grande painel envidraçado, de

época. Os elementos de arquitectura e decoração estão ajustados.

Globalmente os corredores de acesso são intuitivos e muito apelativos. Adequada decoração e

iluminação. A sala de estar e jantar são de um conforto memorável. A lareira, acesa, assume

posição de destaque. O pé-direito duplo, e os motivos que "pintam" tectos e paredes,

transportam-nos para outras épocas. A serenidade, envolve-nos, quer enquanto se

permanece num determinado espaço, quer quando se percorre a "casa". A instalação

sanitária, com mobiliário de época, é já uma raridade, que se deverá fazer tudo para se

manter.

Os quartos possuem dimensões adequadas e iluminação natural conveniente. O mobiliário é

de época e interage em equilíbrio com o carácter forte das paredes em alvenaria de pedra.

Estão equipados com armário/roupeiro, Tv, telefone e instalação sanitária privativa.

Apreciação positiva na óptica do conforto e da funcionalidade.

O restaurante e o bar localizam-se num edifício de traço contemporâneo, assumido como

espaço para eventos. A sua escala é adequada e está muito bem implantado, permitindo um

boa relação com a paisagem e algum distanciamento positivo à casa principal. Os materiais

aplicados são sensíveis ao edificado envolvente e pertencente ao empreendimento. O seu

interior é despojado e pouco apelativo, em relação ao restante edificado, apesar da presença

de elementos de apoio, de carácter rústico. Compreende-se no entanto, que este espaço

apenas é preparado quando é necessário. O que à data da visita não se justificava.
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·   C omodidades inter iores (Sauna, jacuzzi, sa la de jogos, Spa, ginásio, outros)

·   C omodidades exter iores (C ampos de jogos, P iscina, ba lneários e  solár io exter ior);

·   C omodidades exter iores (Estacionamento);

·   C onsiderações técnico-construtivos;         

·   Genuinidade global

·   Observações adic ionais 

Como actividades complementares, temos a piscina, o ginásio, a sauna e o banho turco,

apoiados por balneários separados por sexos. Estes espaços estão localizados na mesma ala

do edifício, o que é positivo. O acesso a eles, embora discreto e resguardado, está

convenientemente iluminado naturalmente. Num primeiro momento, entramos no ginásio, de

dimensões mínimas e equipado por máquinas de exercício físico. Este espaço exíguo e um

pouco claustrofóbico. Tem potencial, que merece ser explorado. 

A piscina é muito convidativa e de dimensões adequadas. A sua relação com os espaços

ajardinados é muito positiva. Enquanto no solário, a paisagem "…de largos horizontes."

arrebata. 

O estacionamento, tem uma capacidade de lugares mais do que suficiente, para a dimensão 

do empreendimento. Estão salvaguardados os devidos lugares a pessoas com mobilidade 

condicionada. A sua localização, permite o necessário distanciamento, em relação às unidades 

de alojamento.

O empreendimento não carece de reparações significativas, estando, à data, apesar da

antiguidade do edificado, bem conservado. O que poderá ser alvo de reparações e/ou

manutenção, deverá ser feito com sensibilidade e bom senso, para não descaracterizar o

existente.

Enquadra-se totalmente, nas espectativas genéricas, do público alvo, deste tipo de

empreendimentos turísticos. A geografia e a natureza circundante ao edificado, caracterizam-

no positivamente. Não se cometeu o erro de imitar o antigo com materiais e técnicas

contemporâneas. Em vez de isso, assumiu-se o antigo e o contemporâneo, e procurou-se o

equilíbrio entre ambos. A existência de animais selvagens, que percorrem o empreendimento

como se este fosse o seu habitat natural é valioso. 

O prato gastronómico apresentado, é genuíno, e é de confecção regional. Sentimo-nos em

casa e parte da família. Os sabores, das iguarias degustadas, são ricos e apreciados. A

simpatia, o calor, humano e o da lareira acesa, gravam-se na memória. O empreendimento, é

silencioso e permite o descanso. O pessoal, é amável e disponível. O responsável do

empreendimento, sabe receber e percebe-se muito da sua personalidade forte e afável, em

tudo o que faz parte do empreendimento, sentido, por nós, como "casa". Recomenda-se

vivamente.
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Quinta  

São Miguel dos Arcos 
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Nº Questionário   Sim   Não   

              

1 Possui categoria de hotel entre 3 a 5 estrelas      
       
2 Possui Licenciamento pela Câmara Municipal 

     
       
3 Possui licença do Turismo de Portugal      
       
4 Promove internamente o espaço rural e produtos turísticos associados 

      
       
5 Promove ações de promoção internacional       
       
6 Possui imagem institucional 

      
       
7 Possui sistema de gestão para hotelaria       
       
8 Possui seguros obrigatórios à atividade 

      
       
9 Possui certificação HACCP       
       

10 Promove ações de divulgação do hotel em redes sociais 
      

       
11 Promove, elabora ou está inserido em rotas turísticas       

       

12 Pretende usufruir das rotas delineadas pela AHRP, usufruindo do efeito de 
associativismo       

       
13 Proporciona acesso à Internet para hóspedes 

      
       

14 Possui climatização dos espaços       
       

15 Possui SPA, piscina ou ginásio 
      

       
16 Dispõe de espaço de eventos       

       

17 

Possui parcerias com entidades externas, como empresas de atividades 
turísticas, promovendo a relação com os produtos turísticos associados à 
região, e assim, provocando um efeito de arrastamento económico-social e 
cultural na região 

      

       
18 Promove a gastronomia regional 

      
       

19 Promove a vinicultura regional       
       

20 Promove o artesanato regional 
      

       
21 Promove o património cultural da região       

       

22 Possui produção interna de vinho, azeite, atividade agrícola ou atividade 
pecuária       

       
23 Permite aos hóspedes participar na confeção de alimentos 

     
       

24 Promove atividades de contacto com a Natureza       
 
 
 
 
 

      



 

LEVANTAMENTO E ESTUDO DE REQUALIFICAÇÃO DOS HOTÉIS RURAIS E 
ADEQUAÇÃO AO PERFIL "HOTEL RURAL" 

170 

 

Nº Questionário   Sim   Não   

       
25 Aproveita e valoriza as edificações pré-existentes  

      
       

26 Possui recursos humanos qualificados 
      

       
27 Acessibilidades adequadas       

       

28 
Linguagem arquitetónica de acordo com a traça típica do local e materiais de 
construção que se relacionem com a região onde o hotel se insere       

       

29 
Edificado em bom estado de conservação, nomeadamente a nível de imagem 
exterior da construção, fachadas e vãos exteriores       

       

30 
Espaços exteriores do hotel, bem conservados e coadunados com a paisagem 
natural que confere o espírito rural       

       

31 Espaços gerais do hotel, designadamente zonas internas sociais, em bom 
estado de conservação       

       

32 
Espaços íntimos do hotel, nomeadamente os quartos e outros tipos de 
alojamento, em bom estado de conservação       

       

33 Instalações sanitárias nas zonas sociais e íntimas, em bom estado de 
conservação       

              

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Na chegada ao local é notória a sua arquitetura religiosa e senhorial. O 

espaço circundante ao edificado caracteriza-o positivamente. A fusão entre 

arquitetura religiosa e senhorial e decoração contemporânea, confere-lhe um certo 

charme. 

O prato gastronómico apresentado procura a elegância no arranjo e é de 

confeção regional. Sabores reconhecidamente "nossos", que merecem serem dados 

a conhecer ao turista tipo. O empreendimento é silencioso e permite o descanso.  

Propõe-se a promoção e divulgação do hotel a nível internacional. 
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Empreendimento turístico:    Quinta de São Miguel de Arcos

Morada:      Rua da Igreja, 209, Arcos

Data de Análise              28/02/2013 Hora de análise  das   09:30    ás     13:00

Responsáve l pe lo Empreendimento António Rodrigues

Esteve Presente? Sim X Não

Se não, fez-se representar? Sim Não

·   Acessos e direcções para chegar ao empreendimento;

·   S ina lética de percurso e identif icação do loca l;

·   Edif icado do empreendimento;

·   Lugar e  sua envolvente edificada;

Relatório de Análise Técnica

Aspectos e Factores de análise técnica:

Os acessos viários encontram-se em razoáveis condições. De notar a inexistência de

indicações em determinados pontos chave do percurso até ao empreendimento.  

A sinalética é esclarecedora e caracterizadora do ambiente rural do empreendimento.

O edificado surge entre muros, que o separa do espaço público da povoação. Esse espaço

público é pontuado pela igreja, que assume o ponto mais elevado da localidade. O muro é

"rasgado" por um pórtico de entrada. A linguagem nobiliárquica que o muro, o pórtico e a

igreja com a sua escadaria, possuem, caracterizam muito positivamente o primeiro impacto

visual à chegada ao empreendimento. Intra-muros, o edificado, é de escala habitacional e

organiza-se espacialmente, criando percursos sob arcos, pátios e terraços. Apetece percorrer,

pela curiosidade que desperta. A arquitectura tradicional portuguesa habitacional, marca o

empreendimento. 

O lugar é notoriamente de características rurais e habitacionais (de escala tradicional), não se

notando, qualquer outro tipo de actividade dissonante com as práticas em ambiente rural,

idealizada pelo turista tipo.
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·   Lugar e  sua envolvente não edificada;

·    C omodidades interiores (Recepção e átr io de entrada)

·   C omodidades inter iores ( Acessos e zonas comuns, inc lui insta lações sanitár ias);

·   C omodidades inter iores (Quartos e  insta lações sanitárias pr ivativas);

·   C omodidades inter iores ( Restaurante e Bar);

·   C omodidades inter iores (Sauna, jacuzzi, sa la de jogos, Spa, ginásio, outros)

Sem análise.

O minifúndio, pontuado com uma habitação de 1 a 2 pisos, caracteriza a envolvente natural

próxima. É esta a imagem que marca o percurso até ao Empreendimento. 

Bem localizados e boa relação com as restantes comodidades interiores. Assume uma posição

central e serve de charneira aos diversos acessos interiores. Iluminação natural adequada. Os

elementos de arquitectura e decoração estão ajustados. Poderá, no entanto, ser vantajoso

repensar a utilização de tecidos de cores fortes de efeito (fluorescente-shock). A natureza do

espaço, não necessita de mais. Eventualmente, adereços tradicionais e/ou outros mais

contemporâneos, mas de cor mais sóbria, funcionariam melhor.

Os corredores de acesso não são intuitivos, por motivos da organização espacial interior. Este

aspecto prende-se pelo tipo de arquitectura representante dessa época. É o tipo de "casa" que

se precisa de conhecer, primeiro, com indicações. Este não é um aspecto negativo, pois a

"casa" por dentro, e por ser assim, desperta a curiosidade e lembra-nos outros tempos.

Acolhedor.

Os quartos possuem dimensões adequadas e iluminação natural conveniente. O mobiliário é

contemporâneo e interage em equilíbrio com o carácter forte das paredes em alvenaria de

pedra. Estão equipados com armário/roupeiro, Tv, telefone e instalação sanitária privativa.

Apreciação positiva na óptica do conforto e da funcionalidade.

O restaurante é um espaço de refeições que possui uma sala de estar. Considera-se muito

acolhedor e informal. Sentimo-nos em casa. O seu interior é caracterizado pela presença de

elementos de apoio, de carácter rústico.



 

LEVANTAMENTO E ESTUDO DE REQUALIFICAÇÃO DOS HOTÉIS RURAIS E 
ADEQUAÇÃO AO PERFIL "HOTEL RURAL" 

173 

 

 

  

·   C omodidades exter iores (C ampos de jogos, P iscina, ba lneários e  solár io exter ior);

·   C omodidades exter iores (Estacionamento);

·   C onsiderações técnico-construtivos;         

·   Genuinidade global

·   Observações adic ionais 

No que respeita à piscina a sua relação com a envolvente e a paisagem, resulta. O solário

desta é resguardado e permite tranquilidade. A sua dimensão é adequada. A esplanada está

adequadamente decorada e é convidativa. Escala do conjunto é adequada. O espaço de

eventos funciona na óptica do utilizador tipo, sendo proveitosa a sua relação com o espaço

exterior adjacente, estando este bem cuidado e organizado.

O estacionamento, tem uma capacidade de lugares mais do que suficiente, para a dimensão 

do empreendimento. Estão salvaguardados os devidos lugares a pessoas com mobilidade 

condicionada. A sua localização, permite o necessário distanciamento, em relação às unidades 

de alojamento, mas não em relação à piscina.

Limpeza de escorrências, fungos e líquenes, em paredes exteriores de alvenaria de pedra.

Repintura de alguns paramentos exteriores.

Enquadra-se totalmente, nas espectativas genéricas, do público alvo, deste tipo de

empreendimentos turísticos. O espaço circundante ao edificado, caracterizam-no

positivamente. Não se cometeu o erro de imitar o antigo com materiais e técnicas

contemporâneas. Em vez de isso, assumiu-se o antigo e o contemporâneo, e procurou-se o

equilíbrio entre ambos. A fusão entre arquitectura rústica e decoração contemporânea,

confere-lhe charme.

O prato gastronómico apresentado, procura a elegância no arranjo, e é de confecção regional.

Sabores reconhecidamente "nossos", que merecem serem dados a conhecer ao turista tipo. O

empreendimento, é silencioso e permite o descanso. O charme do empreendimento é o

reflexo positivo da amabilidade dos proprietários. O que é feito, é feito com o gosto de bem

receber. Reconhece-se o bom trabalho e a dedicação. 
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Quinta da Malaposta 
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Nº Questionário   Sim   Não   

              

1 Possui categoria de hotel entre 3 a 5 estrelas      
       
2 Possui Licenciamento pela Câmara Municipal 

     
       
3 Possui licença do Turismo de Portugal      
       
4 Promove internamente o espaço rural e produtos turísticos associados 

     
       
5 Promove ações de promoção internacional      
       
6 Possui imagem institucional 

     
       
7 Possui sistema de gestão para hotelaria      
       
8 Possui seguros obrigatórios à atividade 

     
       
9 Possui certificação HACCP      
       

10 Promove ações de divulgação do hotel em redes sociais 
      

       
11 Promove, elabora ou está inserido em rotas turísticas       

       

12 Pretende usufruir das rotas delineadas pela AHRP, usufruindo do efeito de 
associativismo       

       
13 Proporciona acesso à Internet para hóspedes 

      
       

14 Possui climatização dos espaços      
       

15 Possui SPA, piscina ou ginásio 
      

       
16 Dispõe de espaço de eventos      

       

17 

Possui parcerias com entidades externas, como empresas de atividades 
turísticas, promovendo a relação com os produtos turísticos associados à 
região, e assim, provocando um efeito de arrastamento económico-social e 
cultural na região 

     

       
18 Promove a gastronomia regional 

     
       

19 Promove a vinicultura regional      
       

20 Promove o artesanato regional 
     

       
21 Promove o património cultural da região       

       

22 Possui produção interna de vinho, azeite, atividade agrícola ou atividade 
pecuária      

       
23 Permite aos hóspedes participar na confeção de alimentos 

     
       

24 Promove atividades de contacto com a Natureza       
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Nº Questionário   Sim   Não   

       
25 Aproveita e valoriza as edificações pré-existentes  

      
       

26 Possui recursos humanos qualificados 
     

       
27 Acessibilidades adequadas       

       

28 
Linguagem arquitetónica de acordo com a traça típica do local e materiais de 
construção que se relacionem com a região onde o hotel se insere       

       

29 
Edificado em bom estado de conservação, nomeadamente a nível de imagem 
exterior da construção, fachadas e vãos exteriores       

       

30 
Espaços exteriores do hotel, bem conservados e coadunados com a paisagem 
natural que confere o espírito rural       

       

31 Espaços gerais do hotel, designadamente zonas internas sociais, em bom 
estado de conservação       

       

32 
Espaços íntimos do hotel, nomeadamente os quartos e outros tipos de 
alojamento, em bom estado de conservação       

       

33 Instalações sanitárias nas zonas sociais e íntimas, em bom estado de 
conservação       

              

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O impacto inicial é positivo, a arquitetura é típica local. Não foi possível a 

correta análise devido a inexistência de resposta aos inquéritos. 

Salvaguarda-se que a checklist para este hotel foi elaborada de um modo 

diferenciado, assente numa pesquisa obtida pela informação transmitida pela 

página web e redes sociais de divulgação do hotel. 
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Peneda Hotel 
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Nº Questionário   Sim   Não   

              

1 Possui categoria de hotel entre 3 a 5 estrelas       
       
2 Possui Licenciamento pela Câmara Municipal 

     
       
3 Possui licença do Turismo de Portugal      
       
4 Promove internamente o espaço rural e produtos turísticos associados 

     
       
5 Promove ações de promoção internacional      
       
6 Possui imagem institucional 

     
       
7 Possui sistema de gestão para hotelaria      
       
8 Possui seguros obrigatórios à atividade 

     
       
9 Possui certificação HACCP      
       

10 Promove ações de divulgação do hotel em redes sociais 
      

       
11 Promove, elabora ou está inserido em rotas turísticas       

       

12 Pretende usufruir das rotas delineadas pela AHRP, usufruindo do efeito de 
associativismo       

       
13 Proporciona acesso à Internet para hóspedes 

      
       

14 Possui climatização dos espaços      
       

15 Possui SPA, piscina ou ginásio 
      

       
16 Dispõe de espaço de eventos       

       

17 

Possui parcerias com entidades externas, como empresas de atividades 
turísticas, promovendo a relação com os produtos turísticos associados à 
região, e assim, provocando um efeito de arrastamento económico-social e 
cultural na região 

     

       
18 Promove a gastronomia regional 

     
       

19 Promove a vinicultura regional      
       

20 Promove o artesanato regional 
     

       
21 Promove o património cultural da região       

       

22 Possui produção interna de vinho, azeite, atividade agrícola ou atividade 
pecuária      

       
23 Permite aos hóspedes participar na confeção de alimentos 

     
       

24 Promove atividades de contacto com a Natureza      
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Nº Questionário   Sim   Não   

       
25 Aproveita e valoriza as edificações pré-existentes  

     
       

26 Possui recursos humanos qualificados 
     

       
27 Acessibilidades adequadas       

       

28 
Linguagem arquitetónica de acordo com a traça típica do local e materiais de 
construção que se relacionem com a região onde o hotel se insere       

       

29 
Edificado em bom estado de conservação, nomeadamente a nível de imagem 
exterior da construção, fachadas e vãos exteriores       

       

30 
Espaços exteriores do hotel, bem conservados e coadunados com a paisagem 
natural que confere o espírito rural       

       

31 Espaços gerais do hotel, designadamente zonas internas sociais, em bom 
estado de conservação       

       

32 
Espaços íntimos do hotel, nomeadamente os quartos e outros tipos de 
alojamento, em bom estado de conservação       

       

33 Instalações sanitárias nas zonas sociais e íntimas, em bom estado de 
conservação       

              

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O impacto inicial é positivo, a arquitetura é típica local. Não foi possível a 

correta análise devido a inexistência de resposta aos  inquéritos. 

Salvaguarda-se que a checklist para este hotel foi elaborada de um modo 

diferenciado, assente numa pesquisa obtida pela informação transmitida pela 

página web e redes sociais de divulgação do hotel. 
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CasaFundevila 
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Nº Questionário   Sim   Não   

              

1 Possui categoria de hotel entre 3 a 5 estrelas      
       
2 Possui Licenciamento pela Câmara Municipal 

     
       
3 Possui licença do Turismo de Portugal      
       
4 Promove internamente o espaço rural e produtos turísticos associados 

      
       
5 Promove ações de promoção internacional       
       
6 Possui imagem institucional 

      
       
7 Possui sistema de gestão para hotelaria       
       
8 Possui seguros obrigatórios à atividade 

      
       
9 Possui certificação HACCP       
       

10 Promove ações de divulgação do hotel em redes sociais 
      

       
11 Promove, elabora ou está inserido em rotas turísticas       

       

12 Pretende usufruir das rotas delineadas pela AHRP, usufruindo do efeito de 
associativismo       

       
13 Proporciona acesso à Internet para hóspedes 

      
       

14 Possui climatização dos espaços       
       

15 Possui SPA, piscina ou ginásio 
      

       
16 Dispõe de espaço de eventos       

       

17 

Possui parcerias com entidades externas, como empresas de atividades 
turísticas, promovendo a relação com os produtos turísticos associados à 
região, e assim, provocando um efeito de arrastamento económico-social e 
cultural na região 

      

       
18 Promove a gastronomia regional 

      
       

19 Promove a vinicultura regional       
       

20 Promove o artesanato regional 
      

       
21 Promove o património cultural da região       

       

22 Possui produção interna de vinho, azeite, atividade agrícola ou atividade 
pecuária       

       
23 Permite aos hóspedes participar na confeção de alimentos 

     
       

24 Promove atividades de contacto com a Natureza       
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Nº Questionário   Sim   Não   

       
25 Aproveita e valoriza as edificações pré-existentes  

      
       

26 Possui recursos humanos qualificados 
      

       
27 Acessibilidades adequadas       

       

28 
Linguagem arquitetónica de acordo com a traça típica do local e materiais de 
construção que se relacionem com a região onde o hotel se insere      

       

29 
Edificado em bom estado de conservação, nomeadamente a nível de imagem 
exterior da construção, fachadas e vãos exteriores       

       

30 
Espaços exteriores do hotel, bem conservados e coadunados com a paisagem 
natural que confere o espírito rural       

       

31 Espaços gerais do hotel, designadamente zonas internas sociais, em bom 
estado de conservação       

       

32 
Espaços íntimos do hotel, nomeadamente os quartos e outros tipos de 
alojamento, em bom estado de conservação       

       

33 Instalações sanitárias nas zonas sociais e íntimas, em bom estado de 
conservação       

              

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Enquadra-se, nas espectativas genéricas, do perfil de um hotel rural. No 

entanto, merece ser elaborado um conceito temático e decorativo no seu interior. A 

geografia e a natureza circundante ao edificado caracterizam-no positivamente. A 

existência de variados ambientes naturais e ajardinados, é uma mais-valia. 
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Empreendimento turístico: Casa Fundevila

Morada: Largo de Fundevila, 1, Soutelo, Vila Verde

Data de Análise              26/04/2013 Hora de análise  das   14:00    ás     18:30

Responsáve l pe lo Empreendimento Fernando Mateus

Esteve Presente? Sim X Não

Se não, fez-se representar? Sim Não

·   Acessos e direcções para chegar ao empreendimento;

·   S ina lética de percurso e identif icação do loca l;

·   Edif icado do empreendimento;

·   Lugar e  sua envolvente edificada;

Relatório de Análise Técnica

Aspectos e Factores de análise técnica:

Os acessos viários encontram-se em razoáveis condições. De notar a inexistência de

indicações em determinados pontos chave do percurso até ao empreendimento.  

A sinalética é esclarecedora e caracterizadora do ambiente rural do empreendimento. O local

encontra-se bem identificado.

O edificado, reflecte reinterpretações formais e de proporcionalidade, assentes na arquitectura 

tradicional portuguesa. A implantação do edificado, revela pátios interespaciais relacionados

com elementos de água e arranjos exteriores ajardinados/naturalizados. A envolvência

arbórea enquadra positivamente o edificado. Composto por corpos constituídos por 1, 2 e 3

pisos, faz frente ao espaço público, este em forma de largo, e desenvolve-se interiormente na

propriedade até diluir a sua massa construída. 

O lugar é notoriamente de características rurais e habitacionais (de escala tradicional), não se

notando, qualquer outro tipo de actividade dissonante com as práticas em ambiente rural,

idealizada pelo turista tipo.
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·   Lugar e  sua envolvente não edificada;

·    C omodidades interiores (Recepção e átr io de entrada)

·   C omodidades inter iores ( Acessos e zonas comuns, inc lui insta lações sanitár ias);

·   C omodidades inter iores (Quartos e  insta lações sanitárias pr ivativas);

·   C omodidades inter iores ( Restaurante e Bar);

A mancha florestal, os rios Homem e Cávado e explorações agrícolas, intercaladas por

aglomerações habitacionais, de pequena dimensão, caracterizam a envolvente natural da

localidade. É esta a imagem que marca o percurso até ao Empreendimento. Aquando no

Empreendimento, a geografia da região, oferece uma vista privilegiada, convidando à

contemplação e promove a tranquilidade.     

Bem localizados e boa relação com as restantes comodidades interiores. Assume uma posição

central e serve de charneira aos diversos acessos interiores. Iluminação natural adequada.

Tematicamente pouco apelativos. Tem potencial para melhorar.

Globalmente os corredores de acesso são de circulação intuitiva e decorativamente pouco

apelativos. Do ponto de vista interior, realça-se um lado mais funcionalista, estando um pouco

secundarizado uma envolvência temática, quer por aspectos cromáticos quer por elementos

decorativos. As instalações sanitárias são funcionais e estão convenientemente equipadas,

possuindo, também, dimensões adequadas.

Os quartos possuem dimensões adequadas e iluminação natural conveniente. O mobiliário e a

tematização das unidades de alojamento merece um conceito que potencialize os espaços.

Estão convenientemente equipados e com instalação sanitária privativa. Apreciação

satisfatória na óptica do conforto e da funcionalidade.

O bar é adjacente a uma sala de estar comum e dá apoio ao restaurante. Cumpre as funções

a que se destina. No espaço de refeições a sala capta um ambiente cénico interessante e com

potencial. A sua capacidade é correspondente ao número de unidades de alojamento. Tem

capacidade para responder a eventos de negócios e festivos.
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·   C omodidades inter iores (Sauna, jacuzzi, sa la de jogos, Spa, ginásio, outros)

·   C omodidades exter iores (C ampos de jogos, P iscina, ba lneários e  solár io exter ior);

·   C omodidades exter iores (Estacionamento);

·   C onsiderações técnico-construtivos;         

·   Genuinidade global

·   Observações adic ionais 

Uma sala de estar comum, a mesma que partilha a sua espacialidade com o bar, permite o

usufruto de jogos de tabuleiro e outros. Tem potencial para uma abordagem cénica muito

interessante, pelos envidraçados comunicantes com o exterior e a piscina. Necessita de

alguma envolvência temática. A capacidade é proporcional à dimensão do empreendimento. O

espaço articula-se positivamente com os restantes espaços interiores e os seus acessos,

permitindo o não conflito entre visitantes e utentes do Hotel, no que respeita à privacidade e

recato.

A piscina está bem localizada e tira partido da paisagem e da geografia do terreno. A sua

relação com a envolvente, a paisagem e os arranjos exteriores, resulta. Assim, o solário

desta, permite-nos, além de apanhar sol, contemplar a paisagem. A diversidade arbórea que

ladeia a piscina é de muito interesse.

O estacionamento, tem uma capacidade de lugares percentuais mínimos, para a dimensão do

empreendimento e número de unidades de alojamento. Não se verifica de forma garantida os

devidos lugares a pessoas com mobilidade condicionada. A sua localização, garante

tranquilidade e silêncio aos utentes, nas unidades de alojamento e espaços comuns, por ser

no exterior público (largo).

Verificaram-se, à data, alguns destacamentos em paramentos verticais exteriores e

vegetação espontânea nos pavimentos exteriores. Á parte estas considerações visíveis, não

se detectaram patologias no edificado.

Enquadra-se, nas espectativas genéricas, do público alvo, deste tipo de empreendimentos

turísticos. No entanto merece ser elaborar o um conceito temático e decorativo no seu

interior. A geografia e a natureza circundante ao edificado, caracterizam-no positivamente. A

existência de variados ambientes naturais e ajardinados, é uma mais valia.

 O empreendimento, é silencioso e permite o descanso.
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Nº Questionário   Sim   Não   

              

1 Possui categoria de hotel entre 3 a 5 estrelas      
       
2 Possui Licenciamento pela Câmara Municipal 

     
       
3 Possui licença do Turismo de Portugal      
       
4 Promove internamente o espaço rural e produtos turísticos associados 

     
       
5 Promove ações de promoção internacional      
       
6 Possui imagem institucional 

      
       
7 Possui sistema de gestão para hotelaria      
       
8 Possui seguros obrigatórios à atividade 

     
       
9 Possui certificação HACCP      
       

10 Promove ações de divulgação do hotel em redes sociais 
      

       
11 Promove, elabora ou está inserido em rotas turísticas       

       

12 Pretende usufruir das rotas delineadas pela AHRP, usufruindo do efeito de 
associativismo       

       
13 Proporciona acesso à Internet para hóspedes 

     
       

14 Possui climatização dos espaços       
       

15 Possui SPA, piscina ou ginásio 
      

       
16 Dispõe de espaço de eventos      

       

17 

Possui parcerias com entidades externas, como empresas de atividades 
turísticas, promovendo a relação com os produtos turísticos associados à 
região, e assim, provocando um efeito de arrastamento económico-social e 
cultural na região 

     

       
18 Promove a gastronomia regional 

     
       

19 Promove a vinicultura regional      
       

20 Promove o artesanato regional 
     

       
21 Promove o património cultural da região      

       

22 Possui produção interna de vinho, azeite, atividade agrícola ou atividade 
pecuária       

       
23 Permite aos hóspedes participar na confeção de alimentos 

     
       

24 Promove atividades de contacto com a Natureza      
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Nº Questionário   Sim   Não   

       
25 Aproveita e valoriza as edificações pré-existentes  

     
       

26 Possui recursos humanos qualificados 
     

       
27 Acessibilidades adequadas       

       

28 
Linguagem arquitetónica de acordo com a traça típica do local e materiais de 
construção que se relacionem com a região onde o hotel se insere       

       

29 
Edificado em bom estado de conservação, nomeadamente a nível de imagem 
exterior da construção, fachadas e vãos exteriores       

       

30 
Espaços exteriores do hotel, bem conservados e coadunados com a paisagem 
natural que confere o espírito rural       

       

31 Espaços gerais do hotel, designadamente zonas internas sociais, em bom 
estado de conservação       

       

32 
Espaços íntimos do hotel, nomeadamente os quartos e outros tipos de 
alojamento, em bom estado de conservação       

       

33 Instalações sanitárias nas zonas sociais e íntimas, em bom estado de 
conservação       

              

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Á chegada, o impacto positivo causado pelo edifício de época, eleva as 

espectativas genéricas do público-alvo deste tipo de empreendimentos turísticos. O 

facto de o edifício onde se localizam as unidades de alojamento, ser um "anexo" do 

empreendimento, penaliza a apreciação global. A envolvente, ajardinada, 

circundante ao edificado, caracteriza-o positivamente.  

Cometeu-se o erro de imitar o antigo ou o rústico, com materiais e técnicas 

contemporâneas, de qualidade inferior. Em vez de isso, deverá ser assumido o 

antigo e o contemporâneo, e procurar o equilíbrio entre ambos, esteticamente e 

funcionalmente. A fusão entre arquitetura rústica e decoração contemporânea, ou 

vice-versa, irá conferir charme e genuinidade aos espaços. Tem potencial para tal 

patamar estético/funcional.  

A existência de terrenos de cultivo é uma mais-valia. 
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Empreendimento turístico:    Quinta do Gestal

Morada:      Rua D. Frei Manuel de Almeida Vasconcelos, Leça do Balio

Data de Análise              25/02/2013 Hora de análise  das   14:30    ás     18:00

Responsáve l pe lo Empreendimento Álvaro Machado

Esteve Presente? Sim Não X

Se não, fez-se representar? Sim X Não

·   Acessos e direcções para chegar ao empreendimento;

·   S ina lética de percurso e identif icação do loca l;

·   Edif icado do empreendimento;

·   Lugar e  sua envolvente edificada;

Relatório de Análise Técnica

Aspectos e Factores de análise técnica:

Os acessos viários encontram-se em boas condições. Deverá ser feito um reforço de

indicações, nas mudanças de direcção, nas proximidades do empreendimento.  

A sinalética existente é esclarecedora, do tipo de empreendimento turístico .

O edificado, caracteriza-se por, uma desfragmentação da massa construída, favorecendo uma

relação interior/exterior aprazível e coerente com o ambiente em espaço rural. Os percursos

mistos que cerzem o conjunto edificado, permitem a percepção do espaço envolvente, e

circunscrito, como são, a piscina, os jardins e os terrenos de cultivo . O edifício "principal", em

matéria de destaque no conjunto edificado, com uma arquitectura, de época, merecia o

mesmo destaque nas funções e prestações turísticas. Não se assume como o "Hotel",

servindo, apenas, de enquadramento visual e iconográfico. O restante edificado, é

claramente, funcionalista, no propósito a que se destina, seja para as unidades de alojamento, 

seja para eventos.

O lugar é notoriamente de características rurais e habitacionais, não se notando, qualquer

outro tipo de actividade dissonante com as práticas em ambiente rural, idealizada pelo turista

tipo. É positiva, a noção de que nos afastamos do centro urbanizado, em direcção ao sossego

e apaziguamento. 



 

LEVANTAMENTO E ESTUDO DE REQUALIFICAÇÃO DOS HOTÉIS RURAIS E 
ADEQUAÇÃO AO PERFIL "HOTEL RURAL" 

190 

 

 

  

·   Lugar e  sua envolvente não edificada;

·    C omodidades inter iores (Recepção e átr io  de entrada)

·   C omodidades inter iores ( Acessos e zonas comuns, inc lui insta lações sanitár ias);

·   C omodidades inter iores (Quartos e insta lações sanitár ias pr ivativas);

·   C omodidades inter iores ( Restaurante e Bar);

O minifúndio, intercalado por zonas habitacionais de 2 a 3 pisos, caracteriza a envolvente

próxima. É esta a imagem que marca o percurso até ao Empreendimento. Aquando no

Empreendimento, a sua circunscrição, oferece um ambiente cénico interessante.     

Não se percebe intuitivamente a sua localização ou existência. Não se articula com acessos

e/ou comodidades interiores. 

Globalmente os corredores de acesso são intuitivos e funcionalistas. Decoração inusitada.

Iluminação natural adequada, apoiada por iluminação artificial, meramente, funcional.  

Os quartos possuem dimensões adequadas e iluminação natural conveniente. O mobiliário é

despojado, sem ser contemporâneo e responde pragmaticamente ás funções a que se

destina. Estão equipados com armário/roupeiro, Tv, telefone e instalação sanitária privativa.

Os pavimentos, são de uso vulgar e pouco apelativos. As paredes são frias e "despidas".

Apreciação fraca na óptica do conforto visual.

O bar entende-se como extensão da sala de eventos. Cumpre as funções a que se destina. A

zona de bar é tematicamente bem decorada e envolta em paredes de pedra de granito. O

chão, com vários tipos de madeira e dispostas em listas cintadas ortogonais, é de grande

beleza e não se fica indiferente a ele. Por sua vez, a sala de eventos, é valorizada pelos

envidraçados que permitem o contacto visual forte, com o exterior ajardinado e a piscina. O

seu interior é despojado e pouco apelativo, apesar da presença de elementos de apoio, de

carácter rústico e de um piano de cauda. A sala não estava preparada, com as mesas, cadeira 

e respectivos centros de mesa, não sendo assim possível, apreciar o seu impacto cénico, no

espaço.



 

LEVANTAMENTO E ESTUDO DE REQUALIFICAÇÃO DOS HOTÉIS RURAIS E 
ADEQUAÇÃO AO PERFIL "HOTEL RURAL" 

191 

 

 

·   C omodidades inter iores (Sauna, jacuzzi, sa la de jogos, Spa, ginásio, outros)

·   C omodidades exter iores (C ampos de jogos, P iscina, ba lneários e  solár io exter ior);

·   C omodidades exter iores (Estacionamento);

·   C onsiderações técnico-construtivos;         

Como actividades complementares, temos a piscina, o ginásio, a sauna e o banho turco,

apoiados por balneários separados por sexos. Estes espaços estão localizados na proximidade

da piscina e dos jardins, o que é positivo. O acesso a eles, é feito pelo exterior. O ginásio, de

dimensões reduzidas e equipado por máquinas de exercício físico. Este espaço exíguo e um

pouco claustrofóbico, tem como único aspecto positivo, um envidraçado que permite o

contacto visual com a piscina exterior e com os jardins. Muito positivo, é o facto de existir um

envidraçado, permitir contemplar o exterior. A decoração é muito interessante, sendo o

espaço do empreendimento, mais cativante. Deverá servir de exemplo, para as restantes

comodidades interiores do empreendimento.  

A piscina é de dimensões adequadas e proporcional á relação entre exterior e o edificado. A

sua relação com a envolvente, resulta. Assim, como o solário desta, que nos permite, além de

apanhar sol, contemplar a paisagem, envoltos numa panóplia vegetal e arbórea rica e

equilibrada. 

O estacionamento, tem uma capacidade de lugares mais do que suficiente, para a dimensão

do empreendimento. Não se analisa, aqui, o impacto nos dias de eventos. Estão

salvaguardados os devidos lugares percentuais a pessoas com mobilidade condicionada. A sua 

localização, permite o necessário distanciamento, em relação às unidades de alojamento.

Não foram detectadas patologias construtivas, no edificado, quer pelo exterior, quer pelo

interior. O pavimento das unidades de alojamento (soalho flutuante) e da sala de estar

(tijoleira), é claramente, de qualidade estética, inferior. Não se adequa, ao carácter genuíno,

pretendido, para um Hotel Rural. 
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·   Genuinidade global

·   Observações adic ionais 

Á chegada, o impacto positivo causado, pelo edifício de época, eleva as espectativas

genéricas, do público alvo, deste tipo de empreendimentos turísticos. O facto de o edifício

onde se localizam as unidades de alojamento, ser um "anexo", do empreendimento, penaliza

a apreciação global. A envolvente, ajardinada, circundante ao edificado, caracterizam-no

positivamente. Cometeu-se o erro de imitar o antigo ou o rústico, com materiais e técnicas

contemporâneas, de qualidade inferior. Em vez de isso, deverá ser assumido o antigo e o

contemporâneo, e procurar o equilíbrio entre ambos, esteticamente e funcionalmente. A fusão

entre arquitectura rústica e decoração contemporânea, ou vice-versa, irá conferir charme e

genuinidade aos espaços. Tem potencial, para tal patamar estético/funcional. A existência de

terrenos de cultivo, é uma mais valia. 

O empreendimento, é silencioso e permite o descanso. O pessoal, bem apresentado, é amável 

e disponível. 
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Casa das Penhas 
Douradas Design 

Hotel e Spa 
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Nº Questionário   Sim   Não   

              

1 Possui categoria de hotel entre 3 a 5 estrelas       
       
2 Possui Licenciamento pela Câmara Municipal 

      
       
3 Possui licença do Turismo de Portugal       
       
4 Promove internamente o espaço rural e produtos turísticos associados 

      
       
5 Promove ações de promoção internacional       
       
6 Possui imagem institucional 

      
       
7 Possui sistema de gestão para hotelaria       
       
8 Possui seguros obrigatórios à atividade 

      
       
9 Possui certificação HACCP       
       

10 Promove ações de divulgação do hotel em redes sociais 
      

       
11 Promove, elabora ou está inserido em rotas turísticas       

       

12 Pretende usufruir das rotas delineadas pela AHRP, usufruindo do efeito de 
associativismo       

       
13 Proporciona acesso à Internet para hóspedes 

      
       

14 Possui climatização dos espaços      
       

15 Possui SPA, piscina ou ginásio 
      

       
16 Dispõe de espaço de eventos       

       

17 

Possui parcerias com entidades externas, como empresas de atividades 
turísticas, promovendo a relação com os produtos turísticos associados à 
região, e assim, provocando um efeito de arrastamento económico-social e 
cultural na região 

      

       
18 Promove a gastronomia regional 

      
       

19 Promove a vinicultura regional       
       

20 Promove o artesanato regional 
      

       
21 Promove o património cultural da região       

       

22 Possui produção interna de vinho, azeite, atividade agrícola ou atividade 
pecuária       

       
23 Permite aos hóspedes participar na confeção de alimentos 

     
       

24 Promove atividades de contacto com a Natureza       
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Nº Questionário   Sim   Não   

       
25 Aproveita e valoriza as edificações pré-existentes  

      
       

26 Possui recursos humanos qualificados 
      

       
27 Acessibilidades adequadas       

       

28 
Linguagem arquitetónica de acordo com a traça típica do local e materiais de 
construção que se relacionem com a região onde o hotel se insere      

       

29 
Edificado em bom estado de conservação, nomeadamente a nível de imagem 
exterior da construção, fachadas e vãos exteriores       

       

30 
Espaços exteriores do hotel, bem conservados e coadunados com a paisagem 
natural que confere o espírito rural       

       

31 Espaços gerais do hotel, designadamente zonas internas sociais, em bom 
estado de conservação       

       

32 
Espaços íntimos do hotel, nomeadamente os quartos e outros tipos de 
alojamento, em bom estado de conservação       

       

33 Instalações sanitárias nas zonas sociais e íntimas, em bom estado de 
conservação       

              

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

De um modo geral, o hotel adequa-se ao perfil de hotel rural, respondendo 

às expectativas genéricas do público-alvo deste tipo de empreendimentos 

turísticos. O conjunto arquitetónico capta a essência da arquitetura tradicional e 

torna-a contemporânea. É um equipamento de referência. 

O empreendimento é silencioso, permite o descanso e promove o convívio 

entre os utentes e a zona envolvente, promovendo assim a ruralidade através de 

produtos turísticos associados. 

O conceito de Design Hotel está muito bem conseguido. Marca, também, 

pela diferença.  

Não existem orientações ou considerações relevantes, porque o hotel é, por 

si só, um excelente exemplo de hotel rural.   
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Empreendimento turístico: Casa das Penhas Douradas

Morada: Penhas Douradas, Apartado 9, Manteigas

Data de Análise              23/05/2013 Hora de análise  das   14:00    ás     19:00

Responsáve l pe lo Empreendimento João Tomás

Esteve Presente? Sim Não X

Se não, fez-se representar? Sim X Não

·   Acessos e direcções para chegar ao empreendimento;

·   S ina lética de percurso e identif icação do loca l;

·   Edif icado do empreendimento;

·   Lugar e  sua envolvente edificada;

Relatório de Análise Técnica

Aspectos e Factores de análise técnica:

Os acessos viários encontram-se em boas condições. Verificou-se, à data, a existência de

indicações em determinados pontos chave do percurso até ao empreendimento.  

A sinalética é esclarecedora e caracterizadora do ambiente rural do empreendimento. O local

encontra-se bem identificado.

O edificado, apresenta aspectos da arquitectura tradicional portuguesa da região, com

reinterpretações formais e funcionais assentes na arquitectura contemporânea. Resolvido em

dois pisos e em vários corpos edificados, diferenciados materialmente e com uma visão icono-

plástica sustentável, a sua relação com a envolvente paisagística funciona. Estabelece com os

arranjos exteriores um todo harmonioso e de proporções formais e de escala adequadas. As

separações do edificado evidencia a separação das funções, comuns, privadas e de serviço.

O conceito arquitectónico seguido assenta numa linguagem muito apelativa. Os jogos de

texturas e cores, dos materiais aplicados sugerem o apreço pela linguagem minimal e sensível 

ao meio circundante. 

Inserido no Parque Nacional da Serra da Estrela, o lugar é notoriamente de características

ambientais, rurais e habitacionais (de escala tradicional), não se notando, qualquer outro tipo

de actividade dissonante com as práticas em ambiente rural, idealizada pelo turista tipo.
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·   Lugar e  sua envolvente não edificada;

·    C omodidades interiores (Recepção e átr io de entrada)

·   C omodidades inter iores ( Acessos e zonas comuns, inc lui insta lações sanitár ias);

·   C omodidades inter iores (Quartos e  insta lações sanitárias pr ivativas);

·   C omodidades inter iores ( Restaurante e Bar);

Os maciços geográficos, intercalado por aglomerações habitacionais de pequena dimensão,

caracterizam a envolvente natural da região. É esta a imagem que marca o percurso até ao

Empreendimento.

Bem localizados e boa relação com as restantes comodidades interiores. Assume uma posição

central e serve de charneira aos diversos acessos e espaços. Iluminação natural adequada.

Os elementos de arquitectura e decoração estão ajustados e coerentes com o carácter do

empreendimento, com vertente design assumida e muito bem trabalhada, como aliás, em

todos os espaços internos do empreendimento. A localização da recepção permite um

contacto visual, com grande parte dos acessos, quer interiores quer exteriores, o que

transmite sensação de controlo e segurança sendo em simultâneo acolhedor.

Globalmente os corredores de acesso são de circulação intuitiva e cromaticamente apelativos.

As instalações sanitárias são muito funcionais e estão convenientemente equipadas e

tematizadas, possuindo, também, dimensões adequadas. A sala de estar comum, é apelativa,

acolhedora com decoração associada aos ambientes de inverno e actividades próprias

associadas. Esta está resolvida em vários sub-espaços, permitindo uma utilização democrática

por parte de utentes e visitantes. Tematicamente é apelativa e possui uma relação visual forte

e bem conseguida com o exterior.

Os quartos possuem dimensões adequadas e iluminação natural conveniente. O mobiliário é

adequado e muito apelativo, com design genuíno e de bom gosto, com rasgos de irreverência.

Estão equipados convenientemente e possuem instalação sanitária privativa. Apreciação muito

positiva na óptica da funcionalidade e da decoração.

O bar é adjacente e dá apoio ao espaço de refeições. Cumprem as funções a que se

destinam, eficazmente. Permite a utilização por grupos, de forma muito acolhedora. O que é

interessante. O seu carácter cénico interior é envolvente, muito por força dos motivos de

arquitectura interior e de aspectos decorativos muito interessantes, que nos remetem para o

ideal nórdico. A sua capacidade é correspondente ao número de unidades de alojamento.
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·   C omodidades inter iores (Sauna, jacuzzi, sa la de jogos, Spa, ginásio, outros)

·   C omodidades exter iores (C ampos de jogos, P iscina, ba lneários e  solár io exter ior);

·   C omodidades exter iores (Estacionamento);

·   C onsiderações técnico-construtivos;         

·   Genuinidade global

·   Observações adic ionais 

O espaço SPA, possui uma articulação espacial interna, funcional, tematicamente apelativa e

acima de tudo transmite serenidade e conforto. Os vários espaços e sub-espaços que formam

o SPA, possuem dimensões adequadas e encontram-se equipadas com mobiliário apropriado,

sem esquecer o toque do design.    

Está bem localizada, e com acesso intuitível pelos percursos internos do hotel. Possui uma

relação visual com o exterior, muito bem conseguida. A piscina é interior e aquecida. Possui

dimensões adequadas à capacidade do empreendimento. Bem equipada, também, com

mobiliário móvel, o que permite uma utilização democrática do espaço.

O estacionamento, tem uma capacidade de lugares suficientes, para a dimensão do

empreendimento. Estão salvaguardados os devidos lugares a pessoas com mobilidade

condicionada. O seu conveniente distanciamento às unidades de alojamento, garante

tranquilidade e silêncio. 

Não se verificaram, à data, patologias construtivas, quer no edificado, quer nos arranjos

exteriores.

Enquadra-se, nas espectativas genéricas, do público alvo, deste tipo de empreendimentos

turísticos, elevando-as até. O conjunto arquitectónico capta a essência da arquitectura

tradicional e torna-a contemporânea. É um equipamento de referência.

O empreendimento, é silencioso, permite o descanso e promove o convívio entre os utentes.

O conceito de Design Hotel, está muito bem conseguido. Marca, também, pela diferença.
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Hotel Rural  

Quinta da Conchada 
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Nº Questionário   Sim   Não   

              

1 Possui categoria de hotel entre 3 a 5 estrelas       
       
2 Possui Licenciamento pela Câmara Municipal 

     
       
3 Possui licença do Turismo de Portugal      
       
4 Promove internamente o espaço rural e produtos turísticos associados 

     
       
5 Promove ações de promoção internacional      
       
6 Possui imagem institucional 

     
       
7 Possui sistema de gestão para hotelaria      
       
8 Possui seguros obrigatórios à atividade 

     
       
9 Possui certificação HACCP      
       

10 Promove ações de divulgação do hotel em redes sociais 
      

       
11 Promove, elabora ou está inserido em rotas turísticas       

       

12 Pretende usufruir das rotas delineadas pela AHRP, usufruindo do efeito de 
associativismo       

       
13 Proporciona acesso à Internet para hóspedes 

      
       

14 Possui climatização dos espaços      
       

15 Possui SPA, piscina ou ginásio 
      

       
16 Dispõe de espaço de eventos       

       

17 

Possui parcerias com entidades externas, como empresas de atividades 
turísticas, promovendo a relação com os produtos turísticos associados à 
região, e assim, provocando um efeito de arrastamento económico-social e 
cultural na região 

     

       
18 Promove a gastronomia regional 

     
       

19 Promove a vinicultura regional      
       

20 Promove o artesanato regional 
     

       
21 Promove o património cultural da região       

       

22 Possui produção interna de vinho, azeite, atividade agrícola ou atividade 
pecuária      

       
23 Permite aos hóspedes participar na confeção de alimentos 

     
       

24 Promove atividades de contacto com a Natureza       
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Nº Questionário   Sim   Não   

       
25 Aproveita e valoriza as edificações pré-existentes  

     
       

26 Possui recursos humanos qualificados 
     

       
27 Acessibilidades adequadas       

       

28 
Linguagem arquitetónica de acordo com a traça típica do local e materiais de 
construção que se relacionem com a região onde o hotel se insere      

       

29 
Edificado em bom estado de conservação, nomeadamente a nível de imagem 
exterior da construção, fachadas e vãos exteriores       

       

30 
Espaços exteriores do hotel, bem conservados e coadunados com a paisagem 
natural que confere o espírito rural       

       

31 Espaços gerais do hotel, designadamente zonas internas sociais, em bom 
estado de conservação       

       

32 
Espaços íntimos do hotel, nomeadamente os quartos e outros tipos de 
alojamento, em bom estado de conservação       

       

33 Instalações sanitárias nas zonas sociais e íntimas, em bom estado de 
conservação       

              

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Trata-se de um hotel com uma atmosfera rural extremamente vincada, 

contudo, não foi possível determinar toda a envolvência real do hotel, 

salvaguardando-se que a checklist para este hotel foi elaborada de um modo 

distinto, assente em grande parte numa pesquisa obtida pela informação 

transmitida pela página web e redes sociais de divulgação do hotel.  

A geografia e a natureza circundante ao edificado caracterizam-no 

positivamente. 

Pela análise de relatórios efetuada, associada à restante pesquisa acima 

mencionada, percebe-se que este se adequa ao perfil de hotel rural que se 

pretende para a associação. 

Propõe-se, contudo, um maior foco na promoção do património da região 

onde se encontra. 
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Empreendimento turístico: Quinta da Conchada

Morada: Travanca do Mondego

Data de Análise              29/03/2013 Hora de análise  das   14:00    ás     19:30

Responsáve l pe lo Empreendimento António Almeida

Esteve Presente? Sim X Não

Se não, fez-se representar? Sim Não

·   Acessos e direcções para chegar ao empreendimento;

·   S ina lética de percurso e identif icação do loca l;

·   Edif icado do empreendimento;

·   Lugar e  sua envolvente edificada;

Relatório de Análise Técnica

Aspectos e Factores de análise técnica:

Os acessos viários encontram-se em razoáveis condições. De notar a inexistência de

indicações em determinados pontos chave do percurso até ao empreendimento.  

A sinalética é esclarecedora e caracterizadora do ambiente rural do empreendimento. O local

encontra-se bem identificado.

O edificado, reflecte reinterpretações formais e de proporcionalidade, assentes na arquitectura 

tradicional portuguesa. A implantação do edificado, localizado na margem do Rio Mondego,

revela pátios interespaciais relacionados com elementos de água e arranjos exteriores

ajardinados/naturalizados. A envolvência arbórea enquadra o edificado. As pré-existências

recuperadas que se verificam ao longo dos percursos exteriores até ao rio estabelecem um

diálogo coerente e aprazível com o ambiente natural.

O lugar é notoriamente de características rurais e habitacionais (de escala tradicional), não se

notando, qualquer outro tipo de actividade dissonante com as práticas em ambiente rural,

idealizada pelo turista tipo.
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·   Lugar e  sua envolvente não edificada;

·    C omodidades interiores (Recepção e átr io de entrada)

·   C omodidades inter iores ( Acessos e zonas comuns, inc lui insta lações sanitár ias);

·   C omodidades inter iores (Quartos e  insta lações sanitárias pr ivativas);

·   C omodidades inter iores ( Restaurante e Bar);

A mancha florestal, o rio e explorações agrícolas, intercaladas por aglomerações

habitacionais, de pequena dimensão, caracteriza a envolvente natural da localidade. É esta a

imagem que marca o percurso até ao Empreendimento. Aquando no Empreendimento, a

geografia da região, oferece uma vista privilegiada, convidando à contemplação e promove a

tranquilidade.     

Bem localizados e boa relação com as restantes comodidades interiores. Assume uma posição

central e serve de charneira aos diversos acessos interiores. Iluminação natural adequada. Os

elementos de arquitectura e decoração estão ajustados e coerentes com o carácter e conceito

adoptado.

Globalmente os corredores de acesso são de circulação intuitiva e decorativamente pouco

apelativos. Do ponto de vista interior, realça-se um lado mais funcionalista, estando um pouco

secundarizado uma envolvência temática, quer por aspectos cromáticos quer por elementos

decorativos. As instalações sanitárias são funcionais e estão convenientemente equipadas,

possuindo, também, dimensões adequadas.

Os quartos possuem dimensões adequadas e iluminação natural conveniente. O contacto

visual com o rio é impactante. O mobiliário é contemporâneo e interage em equilíbrio com o

ambiente cénico interior minimal. Estão equipados com armário/roupeiro, Tv, mini-bar,

telefone e instalação sanitária privativa. Apreciação positiva na óptica do conforto e da

funcionalidade.

O bar é adjacente e dá apoio ao restaurante. Cumpre as funções a que se destina. No espaço

de refeições a disposição do mobiliário ao longo do envidraçado que comunica com o rio capta

um ambiente cénico muito interessante e apetecível. O facto de o espaço de refeições ter uma

extensão no exterior ,em varanda, o que aumenta o contacto sensorial com o rio é uma mais

valia. A sua capacidade é correspondente ao número de unidades de alojamento.
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·   C omodidades inter iores (Sauna, jacuzzi, sa la de jogos, Spa, ginásio, outros)

·   C omodidades exter iores (C ampos de jogos, P iscina, ba lneários e  solár io exter ior);

·   C omodidades exter iores (Estacionamento);

·   C onsiderações técnico-construtivos;         

·   Genuinidade global

·   Observações adic ionais 

O espaço de SPA possui uma abordagem cénica muito interessante, pelos envidraçados

comunicantes com o rio e as suas margens. É muito funcionalista, necessitando de alguma

envolvência temática no seu interior. A capacidade é proporcional à dimensão do

empreendimento. O espaço articula-se positivamente com os restantes espaços interiores e os 

seus acessos, permitindo o não conflito entre visitantes e utentes do Hotel, no que respeita à

privacidade e recato.

A piscina está bem localizada e tira partido da paisagem e da geografia do terreno. A sua

relação com a envolvente, a paisagem e os arranjos exteriores, resulta. Assim, o solário

desta, permite-nos, além de apanhar sol, contemplar a paisagem e usufruir visualmente do

contraste aquático entre rio "selvagem" e piscina "serena". O seu relativo afastamento às

unidades de alojamento, garante silêncio para as mesmas.

O estacionamento, tem uma capacidade de lugares suficientes, para a dimensão do

empreendimento. Estão salvaguardados os devidos lugares a pessoas com mobilidade

condicionada. A sua localização, garante tranquilidade e silêncio aos utentes, nas unidades de

alojamento e espaços comuns.

O espaço SPA necessita de intervenções pontuais; No tecto, pelas condensações causadas

pelo diferencial térmico (vapor/superfície. As portas de acesso ao espaço, estão demasiado

expostas à humidade existente no chão, evidenciado pelo facto de estas estarem enegrecidas.

Ainda neste espaço, privilegia-se o contacto visual com o rio e as margens deste, no entanto,

os envidraçados apresentavam à data, escorrências pela condensação. 

Enquadra-se totalmente, nas espectativas genéricas, do público alvo, deste tipo de

empreendimentos turísticos. A geografia e a natureza circundante ao edificado, caracterizam-

no positivamente. A existência de variados ambientes naturais e ajardinados, é uma mais

valia.

 O empreendimento, é silencioso e permite o descanso.
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Hotel Rural 

Quinta da Geia 
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Nº Questionário   Sim   Não   

              

1 Possui categoria de hotel entre 3 a 5 estrelas       
       
2 Possui Licenciamento pela Câmara Municipal 

      
       
3 Possui licença do Turismo de Portugal       
       
4 Promove internamente o espaço rural e produtos turísticos associados 

      
       
5 Promove ações de promoção internacional       
       
6 Possui imagem institucional 

      
       
7 Possui sistema de gestão para hotelaria       
       
8 Possui seguros obrigatórios à atividade 

      
       
9 Possui certificação HACCP       
       

10 Promove ações de divulgação do hotel em redes sociais 
      

       
11 Promove, elabora ou está inserido em rotas turísticas       

       

12 Pretende usufruir das rotas delineadas pela AHRP, usufruindo do efeito de 
associativismo       

       
13 Proporciona acesso à Internet para hóspedes 

      
       

14 Possui climatização dos espaços       
       

15 Possui SPA, piscina ou ginásio 
      

       
16 Dispõe de espaço de eventos       

       

17 

Possui parcerias com entidades externas, como empresas de atividades 
turísticas, promovendo a relação com os produtos turísticos associados à 
região, e assim, provocando um efeito de arrastamento económico-social e 
cultural na região 

      

       
18 Promove a gastronomia regional 

      
       

19 Promove a vinicultura regional       
       

20 Promove o artesanato regional 
      

       
21 Promove o património cultural da região       

       

22 Possui produção interna de vinho, azeite, atividade agrícola ou atividade 
pecuária       

       
23 Permite aos hóspedes participar na confeção de alimentos 

     
       

24 Promove atividades de contacto com a Natureza       
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Nº Questionário   Sim   Não   

       
25 Aproveita e valoriza as edificações pré-existentes  

      
       

26 Possui recursos humanos qualificados 
      

       
27 Acessibilidades adequadas       

       

28 
Linguagem arquitetónica de acordo com a traça típica do local e materiais de 
construção que se relacionem com a região onde o hotel se insere       

       

29 
Edificado em bom estado de conservação, nomeadamente a nível de imagem 
exterior da construção, fachadas e vãos exteriores       

       

30 
Espaços exteriores do hotel, bem conservados e coadunados com a paisagem 
natural que confere o espírito rural       

       

31 Espaços gerais do hotel, designadamente zonas internas sociais, em bom 
estado de conservação       

       

32 
Espaços íntimos do hotel, nomeadamente os quartos e outros tipos de 
alojamento, em bom estado de conservação       

       

33 Instalações sanitárias nas zonas sociais e íntimas, em bom estado de 
conservação       

              

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Neste hotel, encontra-se um ambiente rural que envolve toda a vivência do 

empreendimento, enquadrando-se, portanto, na qualidade e transversalidade que 

se pretende para a associação. 

A geografia e a natureza circundante ao edificado caracterizam-no 

positivamente. A existência de animais de quinta é uma mais-valia. É rústico e 

original em simultâneo. Promove desportos de natureza e percursos pedestres. 

Para uma maior envolvência dos hóspedes seria interessante se estes 

pudessem, de alguma forma, participar na confeção de alimentos (gastronomia 

típica), bem como participar ativamente na produção de outras atividades que o 

hotel já efetua. 
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Empreendimento turístico: Quinta da Geia

Morada:  Largo do Terreiro do Fundo do Lugar, Aldeia das Dez, Oliveira do Hospital

Data de Análise              28/03/2013 Hora de análise  das   14:30    ás     19:00

Responsáve l pe lo Empreendimento Fir Tiebout

Esteve Presente? Sim X Não

Se não, fez-se representar? Sim Não

·   Acessos e direcções para chegar ao empreendimento;

·   S ina lética de percurso e identif icação do loca l;

·   Edif icado do empreendimento;

·   Lugar e  sua envolvente edificada;

Relatório de Análise Técnica

Aspectos e Factores de análise técnica:

Os acessos viários encontram-se em razoáveis condições. De notar, à data, da inexistência de

indicações em determinados pontos chave do percurso até ao empreendimento.  

A sinalética é esclarecedora e caracterizadora do ambiente rural do empreendimento. O local

encontra-se bem identificado.

O edificado, reflecte o respeito pela paisagem e em princípios assentes na arquitectura

tradicional portuguesa da região. Este, ao longo de elevações geográficas, marca o lugar e a

paisagem positivamente. A diluição da sua massa construída ao longo das sinuosidades

geográficas, permite que surjam, pátios, patamares, percursos, alpendres e ajardinados que

pontuam os percursos e permitem a simbiose entre arquitectura e natureza. A escala é

ajustada. O empreendimento vai sendo descoberto enquanto se percorre-se.  

O lugar é notoriamente de características rurais e habitacionais (de escala tradicional), não se

notando, qualquer outro tipo de actividade dissonante com as práticas em ambiente rural,

idealizada pelo turista tipo. A paisagem e o maciço geográfico proporcionam um horizonte

muito atractivo.



 

LEVANTAMENTO E ESTUDO DE REQUALIFICAÇÃO DOS HOTÉIS RURAIS E 
ADEQUAÇÃO AO PERFIL "HOTEL RURAL" 

209 

 

 

·   Lugar e  sua envolvente não edificada;

·    C omodidades interiores (Recepção e átr io de entrada)

·   C omodidades inter iores ( Acessos a zonas comuns, inc lui insta lações sanitár ias);

·   C omodidades inter iores (Quartos e  insta lações sanitárias pr ivativas);

·   C omodidades inter iores ( Restaurante e Bar);

·   C omodidades inter iores (Sauna, jacuzzi, sa la de jogos, Spa, ginásio, outros)

A sala de estar muito bem tematizada e acolhedora permite o usufruto de jogos de tabuleiro.

A lareira convida a permanecer e a deixar o tempo passar. Permite o convívio em simultâneo

com um eventual momento de leitura ou simplesmente de descanso. O espaço SPA, com

sauna, banho turco,  jacuzzi e a cromoterapia permite uma utilização eficaz e aprazível. 

O Latifúndio florestal e o minifúndio agrícola, intercalado por aglomerações habitacionais, de

pequena dimensão, caracterizam a envolvente natural da região. É esta a imagem que marca

o percurso até ao Empreendimento. Aquando no Empreendimento, a geografia da região,

oferece uma vista privilegiada.

Assume uma posição central e serve de charneira aos diversos acessos exteriores.

Iluminação natural adequada. Os elementos de arquitectura e decoração muito interessantes,

com alguma irreverência e originalidade.

Globalmente os corredores de acesso são intuitivos, de fácil circulação e decorativamente

apelativos. Ao longo dos acessos surgem pontualmente, espaços de leitura e/ou de estar

muito bem aproveitados e estruturados. As instalações sanitárias estão convenientemente

equipadas e possuem dimensões adequadas.

Os quartos possuem dimensões adequadas e iluminação natural conveniente. O mobiliário

interage em equilíbrio com o ambiente cénico interior. Estão equipados com armário/roupeiro,

Tv, mini-bar, telefone e instalação sanitária privativa. Apreciação muito positiva na óptica da

decoração, do conforto e da funcionalidade. Cada unidade de alojamento é tematizada de

forma diferenciada, quer do ponto de vista decorativo/funcional, quer cromaticamente.

O restaurante cumpre de forma muito positiva as funções a que se destina. A iluminação

natural é adequada. O ambiente cénico interior é muito envolvente e apelativo. O número de

lugares sentados corresponde percentualmente à capacidade do empreendimento. O bar é

calmo e tematicamente decorado, a disposição do mobiliário é acolhedor. O seu carácter

cénico interior é envolvente, muito por força dos motivos de arquitectura tradicional da região. 

Possui oferta variada e diferenciada nos bens e serviços.



 

LEVANTAMENTO E ESTUDO DE REQUALIFICAÇÃO DOS HOTÉIS RURAIS E 
ADEQUAÇÃO AO PERFIL "HOTEL RURAL" 

210 

 

 

  

·   C omodidades exter iores (C ampos de jogos, P iscina, ba lneários e  solár io exter ior);

·   C omodidades exter iores (Estacionamento);

·   C onsiderações técnico-construtivos;         

·   Genuinidade global

·   Observações adic ionais 

A piscina está bem localizada e tira partido da paisagem e da geografia do terreno. A sua

relação com a envolvente e a paisagem, resulta. Assim, o solário desta, permite-nos, além de

apanhar sol, contemplar a paisagem. O seu relativo afastamento às unidades de alojamento,

fomentando o passeio a pé por entre desníveis ajardinados, é uma mais valia. 

O estacionamento, tem uma capacidade de lugares suficientes, para a dimensão do

empreendimento. Estão salvaguardados os devidos lugares a pessoas com mobilidade

condicionada. A sua localização, garante silêncio ao empreendimento.

Como única observação patológica verifica-se a necessidade regularizar os pavimentos

exteriores junto aos apartamentos. As depressões causadas pelas chuvas, tornam-se

incómodas. Não será de todo necessário a aplicação de outro material de revestimento,

bastando para o efeito, uma maior manutenção, dos mesmos.

Enquadra-se totalmente, nas espectativas genéricas, do público alvo, deste tipo de

empreendimentos turísticos. A geografia e a natureza circundante ao edificado, caracterizam-

no positivamente. A existência de animais de quinta, é uma mais valia. É rústico e original em

simultâneo. É recomendável a familiares e amigos.

O empreendimento, é silencioso e permite o descanso. O pessoal, bem apresentado, é

amável e disponível. 



 

LEVANTAMENTO E ESTUDO DE REQUALIFICAÇÃO DOS HOTÉIS RURAIS E 
ADEQUAÇÃO AO PERFIL "HOTEL RURAL" 

211 

 

 

 

 

Quinta do 
Medronheiro Hotel 

Rural 
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Nº Questionário   Sim   Não   

              

1 Possui categoria de hotel entre 3 a 5 estrelas       
       
2 Possui Licenciamento pela Câmara Municipal 

      
       
3 Possui licença do Turismo de Portugal       
       
4 Promove internamente o espaço rural e produtos turísticos associados 

      
       
5 Promove ações de promoção internacional       
       
6 Possui imagem institucional 

      
       
7 Possui sistema de gestão para hotelaria       
       
8 Possui seguros obrigatórios à atividade 

      
       
9 Possui certificação HACCP       
       

10 Promove ações de divulgação do hotel em redes sociais 
      

       
11 Promove, elabora ou está inserido em rotas turísticas       

       

12 Pretende usufruir das rotas delineadas pela AHRP, usufruindo do efeito de 
associativismo       

       
13 Proporciona acesso à Internet para hóspedes 

      
       

14 Possui climatização dos espaços       
       

15 Possui SPA, piscina ou ginásio 
      

       
16 Dispõe de espaço de eventos       

       

17 

Possui parcerias com entidades externas, como empresas de atividades 
turísticas, promovendo a relação com os produtos turísticos associados à 
região, e assim, provocando um efeito de arrastamento económico-social e 
cultural na região 

      

       
18 Promove a gastronomia regional 

      
       

19 Promove a vinicultura regional       
       

20 Promove o artesanato regional 
      

       
21 Promove o património cultural da região       

       

22 Possui produção interna de vinho, azeite, atividade agrícola ou atividade 
pecuária       

       
23 Permite aos hóspedes participar na confeção de alimentos 

     
       

24 Promove atividades de contacto com a Natureza       
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Nº Questionário   Sim   Não   

       
25 Aproveita e valoriza as edificações pré-existentes  

      
       

26 Possui recursos humanos qualificados 
      

       
27 Acessibilidades adequadas       

       

28 
Linguagem arquitetónica de acordo com a traça típica do local e materiais de 
construção que se relacionem com a região onde o hotel se insere       

       

29 
Edificado em bom estado de conservação, nomeadamente a nível de imagem 
exterior da construção, fachadas e vãos exteriores       

       

30 
Espaços exteriores do hotel, bem conservados e coadunados com a paisagem 
natural que confere o espírito rural       

       

31 Espaços gerais do hotel, designadamente zonas internas sociais, em bom 
estado de conservação       

       

32 
Espaços íntimos do hotel, nomeadamente os quartos e outros tipos de 
alojamento, em bom estado de conservação       

       

33 Instalações sanitárias nas zonas sociais e íntimas, em bom estado de 
conservação       

              

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O conjunto arquitetónico capta a essência da arquitetura tradicional e torna-

a contemporânea, não perdendo a virtuosidade do ambiente rural.  

Os responsáveis pelo empreendimento são atenciosos e captam em si a 

essência do espírito associado ao turismo em espaço rural.   

Associando estes factos à circunstância de promoverem devidamente os 

produtos e atividades intrinsecamente relacionadas o turismo rural, rapidamente se 

depreende que se adequa ao perfil de hotel rural. 

Considerando isto, seria muito importante que promovesse ações de 

internacionalização, para que assim permitisse dar a conhecer o turismo rural que 

de boa forma promove.  
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Empreendimento turístico: Quinta do Medronheiro

Morada: São C ipriano, Viseu

Data de Análise              22/03/2013 Hora de análise  das   09:30    ás     14:00

Responsáve l pe lo Empreendimento João

Esteve Presente? Sim X Não

Se não, fez-se representar? Sim Não

·   Acessos e direcções para chegar ao empreendimento;

·   S ina lética de percurso e identif icação do loca l;

·   Edif icado do empreendimento;

·   Lugar e  sua envolvente edificada;

Relatório de Análise Técnica

Aspectos e Factores de análise técnica:

Os acessos viários encontram-se em óptimas condições. De notar a existência assertiva de

indicações em determinados pontos chave do percurso até ao empreendimento.  

A sinalética é esclarecedora e caracterizadora do ambiente rural do empreendimento. O local

encontra-se bem identificado.

O edificado recuperado e adaptado para produto hoteleiro resgata eficazmente a envolvência

de uma pequena aldeia que coroa uma herdade com cerca de 37 hectares. A sua relação com

a envolvente paisagística funciona. A arquitectura tradicional portuguesa encontra no

empreendimento, um expoente digno. A recuperação arquitectónica foi muito bem sucedida e

sensível ao tema rural. Estabelece com os arranjos exteriores e com a piscina biológica um

todo harmonioso e de proporções formais e de escala adequadas. A composição do edificado

em diversos corpos evidencia a separação das funções, comuns e privadas. O conceito

arquitectónico seguido assenta numa linguagem apelativa. A iluminação natural, no período do

ocaso, é cativante.

O lugar é notoriamente de características rurais e habitacionais (de escala tradicional), não se

notando, qualquer outro tipo de actividade dissonante com as práticas em ambiente rural,

idealizada pelo turista tipo.
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·   Lugar e  sua envolvente não edificada;

·    C omodidades interiores (Recepção e átr io de entrada)

·   C omodidades inter iores ( Acessos e zonas comuns, inc lui insta lações sanitár ias);

·   C omodidades inter iores (Quartos e  insta lações sanitárias pr ivativas);

·   C omodidades inter iores ( Restaurante e Bar);

O Latifúndio, intercalado por aglomerações habitacionais de pequena dimensão, caracteriza a

envolvente natural da região. É esta a imagem que marca o percurso até ao Empreendimento. 

O maciço geográfico oferece um horizonte impactante.

Bem localizados e boa relação com as restantes comodidades interiores. Assume uma posição

central e serve de charneira aos diversos acessos e espaços. Iluminação natural adequada.

Os elementos de arquitectura e decoração estão ajustados e coerentes com o carácter do

empreendimento. A localização da recepção permite um contacto visual, com grande parte

dos acessos, quer interiores quer exteriores, o que transmite sensação de controlo e

segurança sendo em simultâneo acolhedor.

Globalmente os corredores de acesso são de circulação intuitiva e cromaticamente apelativos.

As instalações sanitárias são muito funcionais e estão convenientemente equipadas e

tematizadas, possuindo, também, dimensões adequadas. A sala de estar comum, é apelativa,

acolhedora com decoração maximal. Esta está resolvida em vários sub-espaços, permitindo

uma utilização democrática por parte de utentes e visitantes. Tematicamente é apelativa e

possui uma relação visual forte e bem conseguida com a piscina.

Os quartos possuem dimensões adequadas e iluminação natural conveniente. O mobiliário é

adequado e muito apelativo, transmitindo genuinidade e bom gosto. Estão equipados com

armário/roupeiro, Tv, mini-bar, telefone e instalação sanitária privativa. Apreciação muito

positiva na óptica da funcionalidade e da decoração.

O bar é adjacente e dá apoio ao restaurante. Cumpre as funções a que se destina. Permite

um contacto visual constante com o restaurante, por partilharem a mesma espacialidade. O

que é interessante. O seu carácter cénico interior é envolvente, muito por força dos motivos

de arquitectura tradicional da região recriados e de aspectos decorativos muito interessantes.

A sua capacidade é correspondente ao número de unidades de alojamento. Os pratos

confecionados são de degustação tradicional portuguesa. A presentação é cuidada e

diferenciada. Captam a essência da cozinha mediterrânica, pelos sabores e texturas. Os

sabores genuínos associam-se a toques de originalidade, bem conseguidos.
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·   C omodidades inter iores (Sauna, jacuzzi, sa la de jogos, Spa, ginásio, outros)

·   C omodidades exter iores (C ampos de jogos, P iscina, ba lneários e  solár io exter ior);

·   C omodidades exter iores (Estacionamento);

·   C onsiderações técnico-construtivos;         

·   Genuinidade global

·   Observações adic ionais 

Sem análise.

A piscina está bem localizada, entre os dois corpos edificados que formam o hotel. A sua

relação com a envolvente e os espaços exteriores , resulta muito bem. A sua relação com o

edificado, transforma a piscina numa espécie ex-libris do empreendimento. Estar na piscina ou 

no seu solário e poder estar em contacto com as vivências das "duas casas" num ambiente

descontraído e familiar é positivo. 

O estacionamento, tem uma capacidade de lugares suficientes, para a dimensão do

empreendimento. Estão salvaguardados os devidos lugares a pessoas com mobilidade

condicionada.

Não se verificaram, à data, patologias construtivas, quer no edificado, quer nos arranjos

exteriores.

Enquadra-se, nas espectativas genéricas, do público alvo, deste tipo de empreendimentos

turísticos, elevando-as até. O conjunto arquitectónico capta a essência da arquitectura

tradicional e torna-a contemporânea. 

O empreendimento, é silencioso, permite o descanso e promove o convívio entre os utentes.

Os responsáveis pelo empreendimento são atenciosos e captam em si a essência do espírito

associado ao turismo em espaço rural. O pessoal é amável e bem apresentado. Recomenda-

se a familiares e amigos. 
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Madre de Água 

Hotel Rural 
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Nº Questionário   Sim   Não   

              

1 Possui categoria de hotel entre 3 a 5 estrelas       
       
2 Possui Licenciamento pela Câmara Municipal 

      
       
3 Possui licença do Turismo de Portugal      
       
4 Promove internamente o espaço rural e produtos turísticos associados 

      
       
5 Promove ações de promoção internacional       
       
6 Possui imagem institucional 

      
       
7 Possui sistema de gestão para hotelaria       
       
8 Possui seguros obrigatórios à atividade 

      
       
9 Possui certificação HACCP       
       

10 Promove ações de divulgação do hotel em redes sociais 
      

       
11 Promove, elabora ou está inserido em rotas turísticas       

       

12 Pretende usufruir das rotas delineadas pela AHRP, usufruindo do efeito de 
associativismo       

       
13 Proporciona acesso à Internet para hóspedes 

      
       

14 Possui climatização dos espaços       
       

15 Possui SPA, piscina ou ginásio 
      

       
16 Dispõe de espaço de eventos       

       

17 

Possui parcerias com entidades externas, como empresas de atividades 
turísticas, promovendo a relação com os produtos turísticos associados à 
região, e assim, provocando um efeito de arrastamento económico-social e 
cultural na região 

      

       
18 Promove a gastronomia regional 

      
       

19 Promove a vinicultura regional       
       

20 Promove o artesanato regional 
     

       
21 Promove o património cultural da região       

       

22 Possui produção interna de vinho, azeite, atividade agrícola ou atividade 
pecuária       

       
23 Permite aos hóspedes participar na confeção de alimentos 

     
       

24 Promove atividades de contacto com a Natureza       
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Nº Questionário   Sim   Não   

       
25 Aproveita e valoriza as edificações pré-existentes  

      
       

26 Possui recursos humanos qualificados 
      

       
27 Acessibilidades adequadas       

       

28 
Linguagem arquitetónica de acordo com a traça típica do local e materiais de 
construção que se relacionem com a região onde o hotel se insere       

       

29 
Edificado em bom estado de conservação, nomeadamente a nível de imagem 
exterior da construção, fachadas e vãos exteriores       

       

30 
Espaços exteriores do hotel, bem conservados e coadunados com a paisagem 
natural que confere o espírito rural       

       

31 Espaços gerais do hotel, designadamente zonas internas sociais, em bom 
estado de conservação       

       

32 
Espaços íntimos do hotel, nomeadamente os quartos e outros tipos de 
alojamento, em bom estado de conservação       

       

33 Instalações sanitárias nas zonas sociais e íntimas, em bom estado de 
conservação       

              

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Neste caso, não existem orientações que mereçam destaque para que o 

hotel se enquadre no perfil de hotel rural, dado que este, pela forma como se 

apresenta, cumpre com os pressupostos que permitem explorar e demonstrar a 

genuinidade do rural. 

Desde parcerias com entidades externas para promover atividades turísticas 

complementares à ruralidade, passando por uma correta divulgação das 

particularidades rurais da envolvente, neste hotel, alcança-se, de uma forma 

sóbria, todos estes pressupostos. 
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Empreendimento turístico: Quinta de Madre d´Água

Morada: Caminho do Furmil, Est. de Moimenta, Moimenta da Serra

Data de Análise              10/03/2013 Hora de análise  das   14:00    ás     19:00

Responsáve l pe lo Empreendimento Maria de Lurdes

Esteve Presente? Sim X Não

Se não, fez-se representar? Sim Não

·   Acessos e direcções para chegar ao empreendimento;

·   S ina lética de percurso e identif icação do loca l;

·   Edif icado do empreendimento;

·   Lugar e  sua envolvente edificada;

Relatório de Análise Técnica

Aspectos e Factores de análise técnica:

Os acessos viários encontram-se em razoáveis condições. De notar a existência de indicações

em determinados pontos chave do percurso até ao empreendimento.  

A sinalética é esclarecedora e caracterizadora do ambiente rural do empreendimento. O local

encontra-se bem identificado.

O edificado, recuperado e ampliado, apresenta aspectos da arquitectura tradicional

portuguesa, com reinterpretações formais e funcionais. Resolvido em dois pisos e com uma

planificação em "T", a sua relação com a envolvente paisagística funciona. Estabelece com os

arranjos exteriores e com o a piscina um todo harmonioso e de proporções formais e de

escala adequadas. A separação do edificado em dois prolongamentos evidencia a separação

das funções, comuns e privadas. O conceito arquitectónico seguido assenta numa linguagem

apelativa. Os jogos lumínicos, no período do ocaso, são cativantes.

O lugar é notoriamente de características rurais e habitacionais (de escala tradicional), não se

notando, qualquer outro tipo de actividade dissonante com as práticas em ambiente rural,

idealizada pelo turista tipo.
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·   Lugar e  sua envolvente não edificada;

·    C omodidades interiores (Recepção e átr io de entrada)

·   C omodidades inter iores ( Acessos e zonas comuns, inc lui insta lações sanitár ias);

·   C omodidades inter iores (Quartos e  insta lações sanitárias pr ivativas);

·   C omodidades inter iores ( Restaurante e Bar);

O Latifúndio, intercalado por aglomerações habitacionais de pequena dimensão, caracterizam

a envolvente natural da região. É esta a imagem que marca o percurso até ao

Empreendimento.

A entrada é muito intuitiva. Bem localizados e boa relação com as restantes comodidades

interiores. Assume uma posição central e serve de charneira aos diversos acessos e espaços.

Iluminação natural adequada. Os elementos de arquitectura e decoração estão ajustados e

coerentes com o carácter e conceito adoptados pelo empreendimento. A localização da

recepção permite um contacto visual, com grande parte dos acessos, quer interiores quer

exteriores, o que transmite sensação de controlo e segurança sendo em simultâneo

acolhedor.

Globalmente os corredores de acesso são de circulação intuitiva e cromatico-luminicamente

apelativos. As instalações sanitárias são muito funcionais e estão convenientemente equipadas 

e tematizadas, possuindo, também, dimensões adequadas. A sala de estar comum, é

apelativa, acolhedora com decoração maximal. Esta está resolvida em vários sub-espaços ou

recantos, permitindo uma utilização democrática por parte de utentes e visitantes.

Tematicamente é apelativa e possui uma relação visual forte e bem conseguida com a

paisagem.

Os quartos possuem dimensões adequadas e iluminação natural conveniente. O mobiliário é

adequado e muito apelativo, transmitindo contemporaneidade, conforto e bom gosto. Estão

equipados com armário/roupeiro, Tv, mini-bar, telefone e instalação sanitária privativa.

Apreciação muito positiva na óptica da funcionalidade e da decoração.

O restaurante cumpre eficazmente as funções a que se destina. Permite um contacto visual

permanente com o átrio, por partilharem a mesma espacialidade, embora separados. O que é

interessante. Também funciona para jantares de grupo. O seu carácter cénico interior é

envolvente, muito por força dos motivos de arquitectura tradicional da região recriados e

enquadrados com traços contemporâneos. Munido de aspectos decorativos muito

interessantes. A sua capacidade é correspondente ao número de unidades de alojamento. Os

pratos confecionados e apresentados, procuram a diferenciação com respeito pelas texturas e

sabores mediterrânicos. Alguns produtos são provenientes da região e até mesmo da

propriedade do empreendimento, o que é muito positivo. 
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·   C omodidades inter iores (Sauna, jacuzzi, sa la de jogos, Spa, ginásio, outros)

·   C omodidades exter iores (C ampos de jogos, P iscina, ba lneários e  solár io exter ior);

·   C omodidades exter iores (Estacionamento);

·   C onsiderações técnico-construtivos;         

·   Genuinidade global

·   Observações adic ionais 

Sem análise.

A piscina está bem localizada, entre os dois corpos edificados que formam o hotel. A sua

relação com a envolvente e os espaços exteriores , resulta muito bem. Estar na piscina ou no

seu solário e poder estar em contacto com as vivências da "casa" num ambiente descontraído

e eventualmente familiar é positivo. 

O estacionamento, tem uma capacidade de lugares suficientes, para a dimensão do

empreendimento. Estão salvaguardados os devidos lugares a pessoas com mobilidade

condicionada.

Não se verificaram, à data, patologias construtivas, quer no edificado, quer nos arranjos

exteriores.

Enquadra-se, nas espectativas genéricas, do público alvo, deste tipo de empreendimentos

turísticos. O conjunto arquitectónico capta a essência da arquitectura tradicional e torna-a

contemporânea. 

O empreendimento, é silencioso, permite o descanso e promove o convívio entre os utentes.

O pessoal é disponível e amável.
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Hotel Rural 

Estalagem Falcão 
Mendonça 
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Nº Questionário   Sim   Não   

              

1 Possui categoria de hotel entre 3 a 5 estrelas       
       
2 Possui Licenciamento pela Câmara Municipal 

     
       
3 Possui licença do Turismo de Portugal      
       
4 Promove internamente o espaço rural e produtos turísticos associados 

     
       
5 Promove ações de promoção internacional      
       
6 Possui imagem institucional 

     
       
7 Possui sistema de gestão para hotelaria      
       
8 Possui seguros obrigatórios à atividade 

     
       
9 Possui certificação HACCP      
       

10 Promove ações de divulgação do hotel em redes sociais 
      

       
11 Promove, elabora ou está inserido em rotas turísticas       

       

12 Pretende usufruir das rotas delineadas pela AHRP, usufruindo do efeito de 
associativismo       

       
13 Proporciona acesso à Internet para hóspedes 

      
       

14 Possui climatização dos espaços      
       

15 Possui SPA, piscina ou ginásio 
      

       
16 Dispõe de espaço de eventos      

       

17 

Possui parcerias com entidades externas, como empresas de atividades 
turísticas, promovendo a relação com os produtos turísticos associados à 
região, e assim, provocando um efeito de arrastamento económico-social e 
cultural na região 

     

       
18 Promove a gastronomia regional 

     
       

19 Promove a vinicultura regional      
       

20 Promove o artesanato regional 
     

       
21 Promove o património cultural da região       

       

22 Possui produção interna de vinho, azeite, atividade agrícola ou atividade 
pecuária      

       
23 Permite aos hóspedes participar na confeção de alimentos 

     
       

24 Promove atividades de contacto com a Natureza       
 
 
 
 
 
 

      



 

LEVANTAMENTO E ESTUDO DE REQUALIFICAÇÃO DOS HOTÉIS RURAIS E 
ADEQUAÇÃO AO PERFIL "HOTEL RURAL" 

225 

 

Nº Questionário   Sim   Não   

       
25 Aproveita e valoriza as edificações pré-existentes  

      
       

26 Possui recursos humanos qualificados 
     

       
27 Acessibilidades adequadas       

       

28 
Linguagem arquitetónica de acordo com a traça típica do local e materiais de 
construção que se relacionem com a região onde o hotel se insere       

       

29 
Edificado em bom estado de conservação, nomeadamente a nível de imagem 
exterior da construção, fachadas e vãos exteriores       

       

30 
Espaços exteriores do hotel, bem conservados e coadunados com a paisagem 
natural que confere o espírito rural       

       

31 Espaços gerais do hotel, designadamente zonas internas sociais, em bom 
estado de conservação       

       

32 
Espaços íntimos do hotel, nomeadamente os quartos e outros tipos de 
alojamento, em bom estado de conservação       

       

33 Instalações sanitárias nas zonas sociais e íntimas, em bom estado de 
conservação       

              

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A análise efetuada a este hotel foi elaborada de um modo distinto, assente 

numa pesquisa obtida pela informação transmitida pela página web e redes sociais 

de divulgação do hotel.  

Verifica-se que possui uma linguagem arquitetónica enriquecedora para o 

ambiente rural. Potencia atividades de relação com a natureza, atividades 

equestres e observação de aves, pelo que se depreende tratar-se de um hotel que 

cumpre com a adequação ao perfil de hotel rural. 

Todavia, seria interessante se estabelecessem parcerias de modo a 

promover os pontos de interesse na envolvente, com imensos locais de interesse 

que valorizam o património cultural. 
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Hotel Rural 

Mira Serra 
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Nº Questionário   Sim   Não   

              

1 Possui categoria de hotel entre 3 a 5 estrelas       
       
2 Possui Licenciamento pela Câmara Municipal 

      
       
3 Possui licença do Turismo de Portugal       
       
4 Promove internamente o espaço rural e produtos turísticos associados 

      
       
5 Promove ações de promoção internacional       
       
6 Possui imagem institucional 

      
       
7 Possui sistema de gestão para hotelaria       
       
8 Possui seguros obrigatórios à atividade 

      
       
9 Possui certificação HACCP       
       

10 Promove ações de divulgação do hotel em redes sociais 
      

       
11 Promove, elabora ou está inserido em rotas turísticas       

       

12 Pretende usufruir das rotas delineadas pela AHRP, usufruindo do efeito de 
associativismo       

       
13 Proporciona acesso à Internet para hóspedes 

      
       

14 Possui climatização dos espaços       
       

15 Possui SPA, piscina ou ginásio 
      

       
16 Dispõe de espaço de eventos       

       

17 

Possui parcerias com entidades externas, como empresas de atividades 
turísticas, promovendo a relação com os produtos turísticos associados à 
região, e assim, provocando um efeito de arrastamento económico-social e 
cultural na região 

      

       
18 Promove a gastronomia regional 

      
       

19 Promove a vinicultura regional       
       

20 Promove o artesanato regional 
      

       
21 Promove o património cultural da região       

       

22 Possui produção interna de vinho, azeite, atividade agrícola ou atividade 
pecuária       

       
23 Permite aos hóspedes participar na confeção de alimentos 

     
       

24 Promove atividades de contacto com a Natureza       
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Nº Questionário   Sim   Não   

       
25 Aproveita e valoriza as edificações pré-existentes  

      
       

26 Possui recursos humanos qualificados 
      

       
27 Acessibilidades adequadas       

       

28 
Linguagem arquitetónica de acordo com a traça típica do local e materiais de 
construção que se relacionem com a região onde o hotel se insere       

       

29 
Edificado em bom estado de conservação, nomeadamente a nível de imagem 
exterior da construção, fachadas e vãos exteriores       

       

30 
Espaços exteriores do hotel, bem conservados e coadunados com a paisagem 
natural que confere o espírito rural       

       

31 Espaços gerais do hotel, designadamente zonas internas sociais, em bom 
estado de conservação       

       

32 
Espaços íntimos do hotel, nomeadamente os quartos e outros tipos de 
alojamento, em bom estado de conservação       

       

33 Instalações sanitárias nas zonas sociais e íntimas, em bom estado de 
conservação       

              

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Enquadra-se, nas espectativas básicas, de uma falange do público-alvo, 

deste tipo de empreendimentos turísticos, mais concretamente com propósitos 

religiosos e/ou de saúde. De lamentar a inexistência de comodidades associadas a 

SPA. Merece ser pensada uma atualização dos serviços terapêuticos e a 

implementação de atividades de SPA.  

A geografia e a natureza circundante ao edificado caracterizam-no 

positivamente. Por esse facto, o empreendimento reveste-se de grande 

potencialidade. O conceito "casa de repouso" deverá ser repensado. O 

empreendimento é silencioso e permite o descanso. Denota-se algum 

condicionamento pelo forte ambiente de "casa de repouso" religiosa, na vivência 

social do empreendimento. Carece de atividades e comodidades que cativem e 

fomentem o ambiente familiar e do turista em geral, orientando-se assim para uma 

caraterística vincadamente rural.  

Em suma, não perdendo a sua particularidade associada a uma casa 

orientada para repouso, poderia promover-se de uma forma mais dinâmica, 

realçando a ruralidade através da potenciação de parcerias.  
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Empreendimento turístico: Mira Serra

Morada:      Rua Professor Dr. Costa Sacadura, Abrunhosa-a-Velha

Data de Análise              28/03/2013 Hora de análise  das   09:30    ás     13:00

Responsáve l pe lo Empreendimento Alfredo Futuro

Esteve Presente? Sim Não X

Se não, fez-se representar? Sim X Não

·   Acessos e direcções para chegar ao empreendimento;

·   S ina lética de percurso e identif icação do loca l;

·   Edif icado do empreendimento;

·   Lugar e  sua envolvente edificada;

Relatório de Análise Técnica

Aspectos e Factores de análise técnica:

Os acessos viários encontram-se em razoáveis condições. De notar a inexistência de

indicações em determinados pontos chave do percurso até ao empreendimento.  

A sinalética é esclarecedora e caracterizadora do ambiente rural do empreendimento.

O edificado resolvido em 4 pisos pontua a elevação geográfica da povoação de Abrunhosa-a-

Velha e expõe-se para a paisagem com vistas desimpedidas até ao horizonte montanhoso da

região. Mandado construir em 1927, como casa de repouso terapêutico, procura na paisagem

circundante e no elemento de água a sua imagem de marca. Esta imagem de marca transita

para o actual conceito de hotel em espaço rural. A arquitectura de época dialoga de forma

imponente no lugar e na paisagem. As varandas que rodeiam o edificado permite estar em

permanente contacto com o horizonte e a paisagem próxima.

O lugar é notoriamente de características rurais e habitacionais (de escala tradicional), não se

notando, qualquer outro tipo de actividade dissonante com as práticas em ambiente rural,

idealizada pelo turista tipo. O lugar é tranquilo e potencia as actividades ao ar livre.
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·   Lugar e  sua envolvente não edificada;

·    C omodidades interiores (Recepção e átr io de entrada)

·   C omodidades inter iores ( Acessos e zonas comuns, inc lui insta lações sanitár ias);

·   C omodidades inter iores (Quartos e  insta lações sanitárias pr ivativas);

·   C omodidades inter iores ( Restaurante e Bar);

·   C omodidades inter iores (Sauna, jacuzzi, sa la de jogos, Spa, ginásio, outros)

Sem análise.

O minifúndio, pontuado por pequenos aglomerados habitacionais de 1 a 2 pisos, caracterizam

a envolvente natural próxima. É esta a imagem que marca o percurso até ao

Empreendimento. Aquando no Empreendimento, a geografia da região, oferece uma vista

privilegiada. O maciço geográfico, revela vale e montanha como horizonte, convidando à 

Bem localizados e boa relação com as restantes comodidades interiores. Assume uma posição

central e serve de charneira aos diversos acessos interiores. Iluminação natural adequada. Os

elementos de arquitectura e decoração estão ajustados ao conceito adoptado pelo

empreendimento.

Globalmente os corredores de acesso são intuitivos e funcionalistas. A decoração e iluminação

natural é escassa nos corredores de acesso às unidades de alojamento. Nos acessos verticais

a existência de um elevador, é uma mais valia, muito por força dos 4 pisos a vencer

verticalmente. No entanto as escadas de acesso aos pisos superiores são muito "frias" e

demasiado funcionalistas.    

Os quartos possuem dimensões adequadas e iluminação natural conveniente. Estão equipados

com armário/roupeiro, Tv, telefone e instalação sanitária privativa. Apreciação satisfatória na

óptica do conforto e da funcionalidade.

O bar entende-se como um prolongamento de uma sala de estar, e dá apoio ao restaurante.

Cumpre as funções a que se destina. Encontra-se friamente decorado, sem cuidado pelo tipo

de mobiliário escolhido. Meramente funcional, o restaurante não se valoriza por um contacto

visual, com o exterior e a paisagem. O seu interior é despojado e pouco apelativo, apesar da

presença de elementos de apoio, de carácter rústico. Os pratos confecionados e

apresentados, assentam nas premissas da dieta mediterrânica. 
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·   C omodidades exter iores (C ampos de jogos, P iscina, ba lneários e  solár io exter ior);

·   C omodidades exter iores (Estacionamento);

·   C onsiderações técnico-construtivos;         

·   Genuinidade global

·   Observações adic ionais 

A piscina assume uma posição próxima em relação ao edifício principal, estando relacionada

visualmente com os espaços exteriores ajardinados e uma fonte. A sua proporção é adequada

ao tipo e escala do empreendimento. O solário desta é aprazível.

O estacionamento, tem uma capacidade de lugares suficientes, para a dimensão do

empreendimento. Estão salvaguardados os devidos lugares a pessoas com mobilidade

condicionada. A sua localização, permite o suficiente distanciamento, em relação às unidades

de alojamento.

À data, estavam em curso manutenções no exterior, consideradas necessárias.

Enquadra-se, nas espectativas básicas, de uma falange do público alvo, deste tipo de

empreendimentos turísticos, mais concretamente com propósitos religiosos e/ou de saúde. De

lamentar, a inexistência de comodidades associadas a SPA. Merece ser pensada uma

actualização dos serviços terapêuticos e a implementação de actividades de SPA. A geografia

e a natureza circundante ao edificado, caracterizam-no positivamente. Por esse facto, o

empreendimento reveste-se de grande potencialidade. O conceito "casa de repouso" deverá

ser repensado.

O empreendimento, é silencioso e permite o descanso. O pessoal, bem apresentado e

disponível, não disfarça um certo isolamento. Denota-se algum condicionamento pelo forte

ambiente de "casa de repouso "religiosa , na vivência social do empreendimento. Carece de

actividades e comodidades que cativem e fomentem o ambiente familiar e do turista em geral. 

Tem potencialidade.
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Hotel Rural 

do Palácio 
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Nº Questionário   Sim   Não   

              

1 Possui categoria de hotel entre 3 a 5 estrelas       
       
2 Possui Licenciamento pela Câmara Municipal 

     
       
3 Possui licença do Turismo de Portugal      
       
4 Promove internamente o espaço rural e produtos turísticos associados 

     
       
5 Promove ações de promoção internacional      
       
6 Possui imagem institucional 

     
       
7 Possui sistema de gestão para hotelaria      
       
8 Possui seguros obrigatórios à atividade 

     
       
9 Possui certificação HACCP      
       

10 Promove ações de divulgação do hotel em redes sociais 
      

       
11 Promove, elabora ou está inserido em rotas turísticas       

       

12 Pretende usufruir das rotas delineadas pela AHRP, usufruindo do efeito de 
associativismo       

       
13 Proporciona acesso à Internet para hóspedes 

      
       

14 Possui climatização dos espaços      
       

15 Possui SPA, piscina ou ginásio 
      

       
16 Dispõe de espaço de eventos       

       

17 

Possui parcerias com entidades externas, como empresas de atividades 
turísticas, promovendo a relação com os produtos turísticos associados à 
região, e assim, provocando um efeito de arrastamento económico-social e 
cultural na região 

     

       
18 Promove a gastronomia regional 

     
       

19 Promove a vinicultura regional      
       

20 Promove o artesanato regional 
     

       
21 Promove o património cultural da região       

       

22 Possui produção interna de vinho, azeite, atividade agrícola ou atividade 
pecuária      

       
23 Permite aos hóspedes participar na confeção de alimentos 

     
       

24 Promove atividades de contacto com a Natureza       
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Nº Questionário   Sim   Não   

       
25 Aproveita e valoriza as edificações pré-existentes  

      
       

26 Possui recursos humanos qualificados 
     

       
27 Acessibilidades adequadas       

       

28 
Linguagem arquitetónica de acordo com a traça típica do local e materiais de 
construção que se relacionem com a região onde o hotel se insere       

       

29 
Edificado em bom estado de conservação, nomeadamente a nível de imagem 
exterior da construção, fachadas e vãos exteriores       

       

30 
Espaços exteriores do hotel, bem conservados e coadunados com a paisagem 
natural que confere o espírito rural       

       

31 Espaços gerais do hotel, designadamente zonas internas sociais, em bom 
estado de conservação       

       

32 
Espaços íntimos do hotel, nomeadamente os quartos e outros tipos de 
alojamento, em bom estado de conservação       

       

33 Instalações sanitárias nas zonas sociais e íntimas, em bom estado de 
conservação       

              

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A traça arquitetónica deste hotel é marcada tanto pela sua imponência 

exterior, como pelo trabalhado interior, bem como pela decoração à época, datada 

dos finais do séc. XIX. 

O contacto com a natureza é bem marcado, tanto pela piscina exterior como 

pelos elementos naturais que a circundam, como espaços verdes e árvores de 

grande porte. 

Apesar desta característica rural e natural, o hotel oferece também espaços 

de reunião e convívio que podem ser adaptados a variadas valências. 

Salvaguarda-se que a checklist para este hotel foi elaborada de um modo 

diferenciado, assente numa pesquisa obtida pela informação transmitida pela 

página web e redes sociais de divulgação do hotel. 
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Hotel Rural 

Quinta de Novais 
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Nº Questionário   Sim   Não   

              

1 Possui categoria de hotel entre 3 a 5 estrelas       
       
2 Possui Licenciamento pela Câmara Municipal 

     
       
3 Possui licença do Turismo de Portugal      
       
4 Promove internamente o espaço rural e produtos turísticos associados 

     
       
5 Promove ações de promoção internacional      
       
6 Possui imagem institucional 

     
       
7 Possui sistema de gestão para hotelaria      
       
8 Possui seguros obrigatórios à atividade 

     
       
9 Possui certificação HACCP      
       

10 Promove ações de divulgação do hotel em redes sociais 
      

       
11 Promove, elabora ou está inserido em rotas turísticas       

       

12 Pretende usufruir das rotas delineadas pela AHRP, usufruindo do efeito de 
associativismo       

       
13 Proporciona acesso à Internet para hóspedes 

      
       

14 Possui climatização dos espaços      
       

15 Possui SPA, piscina ou ginásio 
      

       
16 Dispõe de espaço de eventos       

       

17 

Possui parcerias com entidades externas, como empresas de atividades 
turísticas, promovendo a relação com os produtos turísticos associados à 
região, e assim, provocando um efeito de arrastamento económico-social e 
cultural na região 

     

       
18 Promove a gastronomia regional 

     
       

19 Promove a vinicultura regional      
       

20 Promove o artesanato regional 
     

       
21 Promove o património cultural da região       

       

22 Possui produção interna de vinho, azeite, atividade agrícola ou atividade 
pecuária      

       
23 Permite aos hóspedes participar na confeção de alimentos 

     
       

24 Promove atividades de contacto com a Natureza       
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Nº Questionário   Sim   Não   

       
25 Aproveita e valoriza as edificações pré-existentes  

      
       

26 Possui recursos humanos qualificados 
     

       
27 Acessibilidades adequadas       

       

28 
Linguagem arquitetónica de acordo com a traça típica do local e materiais de 
construção que se relacionem com a região onde o hotel se insere       

       

29 
Edificado em bom estado de conservação, nomeadamente a nível de imagem 
exterior da construção, fachadas e vãos exteriores       

       

30 
Espaços exteriores do hotel, bem conservados e coadunados com a paisagem 
natural que confere o espírito rural       

       

31 Espaços gerais do hotel, designadamente zonas internas sociais, em bom 
estado de conservação       

       

32 
Espaços íntimos do hotel, nomeadamente os quartos e outros tipos de 
alojamento, em bom estado de conservação       

       

33 Instalações sanitárias nas zonas sociais e íntimas, em bom estado de 
conservação       

              

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Hotel tipicamente caracterizado por elementos essenciais para um hotel 

rural. Espaços verdes abundantes e piscina exterior fazem parte destes elementos 

que definem o lugar. 

A construção típica, com partes recuperadas em pedra, são uma linguagem 

do local e tornam-no uma obra com uma marcada presença a nível arquitetónico. 

Salvaguarda-se que a checklist para este hotel foi elaborada de um modo 

diferenciado, assente numa pesquisa obtida pela informação transmitida pela 

página web e redes sociais de divulgação do hotel.  

 

 

 



 

LEVANTAMENTO E ESTUDO DE REQUALIFICAÇÃO DOS HOTÉIS RURAIS E 
ADEQUAÇÃO AO PERFIL "HOTEL RURAL" 

238 

 

 

 

 

 

 

Hotel Rural 

Quinta Villa Meã 
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Nº Questionário   Sim   Não   

              

1 Possui categoria de hotel entre 3 a 5 estrelas       
       
2 Possui Licenciamento pela Câmara Municipal 

      
       
3 Possui licença do Turismo de Portugal       
       
4 Promove internamente o espaço rural e produtos turísticos associados 

      
       
5 Promove ações de promoção internacional       
       
6 Possui imagem institucional 

      
       
7 Possui sistema de gestão para hotelaria       
       
8 Possui seguros obrigatórios à atividade 

     
       
9 Possui certificação HACCP       
       

10 Promove ações de divulgação do hotel em redes sociais 
      

       
11 Promove, elabora ou está inserido em rotas turísticas       

       

12 Pretende usufruir das rotas delineadas pela AHRP, usufruindo do efeito de 
associativismo       

       
13 Proporciona acesso à Internet para hóspedes 

      
       

14 Possui climatização dos espaços       
       

15 Possui SPA, piscina ou ginásio 
      

       
16 Dispõe de espaço de eventos       

       

17 

Possui parcerias com entidades externas, como empresas de atividades 
turísticas, promovendo a relação com os produtos turísticos associados à 
região, e assim, provocando um efeito de arrastamento económico-social e 
cultural na região 

      

       
18 Promove a gastronomia regional 

      
       

19 Promove a vinicultura regional       
       

20 Promove o artesanato regional 
      

       
21 Promove o património cultural da região       

       

22 Possui produção interna de vinho, azeite, atividade agrícola ou atividade 
pecuária       

       
23 Permite aos hóspedes participar na confeção de alimentos 

     
       

24 Promove atividades de contacto com a Natureza       
 
 
 
 
 
 

      



 

LEVANTAMENTO E ESTUDO DE REQUALIFICAÇÃO DOS HOTÉIS RURAIS E 
ADEQUAÇÃO AO PERFIL "HOTEL RURAL" 

240 

 

Nº Questionário   Sim   Não   

       
25 Aproveita e valoriza as edificações pré-existentes  

      
       

26 Possui recursos humanos qualificados 
      

       
27 Acessibilidades adequadas       

       

28 
Linguagem arquitetónica de acordo com a traça típica do local e materiais de 
construção que se relacionem com a região onde o hotel se insere       

       

29 
Edificado em bom estado de conservação, nomeadamente a nível de imagem 
exterior da construção, fachadas e vãos exteriores       

       

30 
Espaços exteriores do hotel, bem conservados e coadunados com a paisagem 
natural que confere o espírito rural       

       

31 Espaços gerais do hotel, designadamente zonas internas sociais, em bom 
estado de conservação       

       

32 
Espaços íntimos do hotel, nomeadamente os quartos e outros tipos de 
alojamento, em bom estado de conservação       

       

33 Instalações sanitárias nas zonas sociais e íntimas, em bom estado de 
conservação       

              

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Á chegada, o impacto positivo causado pelo edifício de época e a sua 

envolvente natural e humanizada eleva as espectativas genéricas, do público-alvo, 

deste tipo de empreendimentos turísticos. A envolvente ajardinada, circundante ao 

edificado, caracteriza-o positivamente. A existência de terrenos de cultivo, bem 

cuidados, é uma mais-valia. Demonstra ser genuíno em praticamente todos os 

aspetos. Sabe-se receber. 

O empreendimento é silencioso e permite o descanso. O pessoal, bem 

apresentado, é amável e disponível. 
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Empreendimento turístico:    Quinta Villa Meã

Morada:     Povolide, Viseu

Data de Análise              26/03/2013 Hora de análise  das   09:30    ás     13:00

Responsáve l pe lo Empreendimento Tânia Santos

Esteve Presente? Sim X Não

Se não, fez-se representar? Sim Não

·   Acessos e direcções para chegar ao empreendimento;

·   S ina lética de percurso e identif icação do loca l;

·   Edif icado do empreendimento;

·   Lugar e  sua envolvente edificada;

Relatório de Análise Técnica

Aspectos e Factores de análise técnica:

Os acessos viários encontram-se em boas condições. Deverá ser feito um reforço de

indicações, nas mudanças de direcção, nas proximidades do empreendimento.  

A sinalética existente é esclarecedora, do tipo de empreendimento turístico .

O edificado, caracteriza-se por um edifício principal de época, com aspectos senhoriais da

arquitectura tradicional portuguesa erudita em que se percebem as edificações anexas a este,

com as mesmas reminiscências arquitectónicas mas com um cariz mais funcional e laboral,

como por exemplo a adega. A sua configuração global em "H" ,muito bem conseguido do

ponto de vista arquitectónico, favorece uma relação interior/exterior aprazível e coerente com

o ambiente em espaço rural. Os percursos exteriores, levam-nos a descobrir, outros espaços,

quase camuflados por entre inúmeras espécies arbóreas, como se natureza e arquitectura se

aliassem, em plena harmonia. Estes percursos permitem a percepção do espaço envolvente e

a sua relação com o edificado, sendo este sóbrio e nobre em simultâneo. Em cada patamar

que a geografia do terreno possui, oferece-se um momento para o descanso e para a

contemplação da paisagem circundante. Muito interessante, também, o facto de animais de

quinta se cruzarem com os nossos passos, durante a descoberta do empreendimento.

O lugar é notoriamente de características rurais e habitacionais, não se notando, qualquer

outro tipo de actividade dissonante com as práticas em ambiente rural, idealizada pelo turista

tipo. É positiva, a noção de que nos afastamos do centros povoados, em direcção ao sossego

e apaziguamento. 
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·   Lugar e  sua envolvente não edificada;

·    C omodidades interiores (Recepção e átr io de entrada)

·   C omodidades inter iores ( Acessos e zonas comuns, inc lui insta lações sanitár ias);

·   C omodidades inter iores (Quartos e  insta lações sanitárias pr ivativas);

·   C omodidades inter iores ( Restaurante e Bar);

·   C omodidades inter iores (Sauna, jacuzzi, sa la de jogos, Spa, ginásio, outros)

Várias salas e saletas permitem a utilização de jogos de tabuleiro e de notar a existência de

mesa de bilhar.

O minifúndio, intercalado por zonas habitacionais de 2 a 3 pisos, caracteriza a envolvente

próxima. É esta a imagem que marca o percurso até ao Empreendimento. Aquando no

Empreendimento, a sua circunscrição, oferece um ambiente cénico interessante.     

A entrada é intuitiva. Bem localizada e com boa relação com as restantes comodidades

interiores. Assume uma posição central e serve de charneira aos diversos acessos interiores.

Iluminação natural adequada. Os elementos de arquitectura e decoração estão ajustados e

revestem-se de muito interesse.

Globalmente os corredores de acesso são muito intuitivos e diferenciados. A decoração é

apelativa, como se de uma compilação dos tempos que passaram e passam pela "Casa".

Iluminação natural adequada, apoiada por iluminação artificial de época.  

Os quartos possuem dimensões adequadas e iluminação natural conveniente. O mobiliário é

ajustado ás características do edificado, criando desta forma uma atmosfera envolvente e

coerente. Responde pragmaticamente ás funções a que se destina. Estão equipados com

armário/roupeiro, Tv, telefone e instalação sanitária privativa. Apreciação muito favorável na

óptica do conforto visual.

O bar entende-se como um sítio para o convívio despreocupado e tranquilo. Ocupa antigas

instalações da adega e conseguiu-se com a sua transformação e adaptação espacial captar e

potenciar uma atmosfera muito cativante e que serve de referência. É tematicamente bem

decorada e não se fica indiferente a ele. Por sua vez, o espaço de refeições consegue através

dos tectos com uma interessante estrutura em madeira, criar também um ambiente cénico

envolvente. Possui potencial para mais. Articula-se muito positivamente com o bar. A sua

capacidade é correspondente ao número de unidades de alojamento.
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·   C omodidades exter iores (C ampos de jogos, P iscina, ba lneários e  solár io exter ior);

·   C omodidades exter iores (Estacionamento);

·   C onsiderações técnico-construtivos;         

·   Genuinidade global

·   Observações adic ionais 

A piscina é de dimensões adequadas e proporcional á relação entre exterior e o edificado. A

sua relação com a envolvente, resulta. Assim, como o solário desta, que nos permite, além de

apanhar sol estar envoltos numa panóplia vegetal e arbórea rica e equilibrada. Da piscina

existe o enquadramento visual forte da casa principal. O seu relativo afastamento a esta,

convida a percorrer os acessos exteriores e conhecer outros recantos do empreendimento. 

O estacionamento, tem uma capacidade de lugares suficientes, para a dimensão do

empreendimento. Não se analisa, aqui, o impacto nos dias de eventos. Estão salvaguardados

os devidos lugares percentuais a pessoas com mobilidade condicionada. A sua localização,

permite o necessário distanciamento, em relação às unidades de alojamento.

Não foram detectadas patologias construtivas, no edificado, quer pelo exterior, quer pelo

interior.

Á chegada, o impacto positivo causado, pelo edifício de época, e a sua envolvente natural e

humanizada eleva as espectativas genéricas, do público alvo, deste tipo de empreendimentos

turísticos. A envolvente, ajardinada, circundante ao edificado, caracterizam-no positivamente.

A existência de terrenos de cultivo, bem cuidados é uma mais valia. Demonstra ser genuíno

em praticamente todos os aspectos. Sabe-se receber.

O empreendimento, é silencioso e permite o descanso. O pessoal, bem apresentado, é amável 

e disponível. 
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B & W 

Hotel Rural 
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Nº Questionário   Sim   Não   

              

1 Possui categoria de hotel entre 3 a 5 estrelas       
       
2 Possui Licenciamento pela Câmara Municipal 

      
       
3 Possui licença do Turismo de Portugal       
       
4 Promove internamente o espaço rural e produtos turísticos associados 

      
       
5 Promove ações de promoção internacional       
       
6 Possui imagem institucional 

      
       
7 Possui sistema de gestão para hotelaria       
       
8 Possui seguros obrigatórios à atividade 

      
       
9 Possui certificação HACCP       
       

10 Promove ações de divulgação do hotel em redes sociais 
      

       
11 Promove, elabora ou está inserido em rotas turísticas       

       

12 Pretende usufruir das rotas delineadas pela AHRP, usufruindo do efeito de 
associativismo       

       
13 Proporciona acesso à Internet para hóspedes 

      
       

14 Possui climatização dos espaços      
       

15 Possui SPA, piscina ou ginásio 
      

       
16 Dispõe de espaço de eventos       

       

17 

Possui parcerias com entidades externas, como empresas de atividades 
turísticas, promovendo a relação com os produtos turísticos associados à 
região, e assim, provocando um efeito de arrastamento económico-social e 
cultural na região 

      

       
18 Promove a gastronomia regional 

      
       

19 Promove a vinicultura regional       
       

20 Promove o artesanato regional 
      

       
21 Promove o património cultural da região       

       

22 Possui produção interna de vinho, azeite, atividade agrícola ou atividade 
pecuária       

       
23 Permite aos hóspedes participar na confeção de alimentos 

     
       

24 Promove atividades de contacto com a Natureza      
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Nº Questionário   Sim   Não   

       
25 Aproveita e valoriza as edificações pré-existentes  

      
       

26 Possui recursos humanos qualificados 
      

       
27 Acessibilidades adequadas       

       

28 
Linguagem arquitetónica de acordo com a traça típica do local e materiais de 
construção que se relacionem com a região onde o hotel se insere       

       

29 
Edificado em bom estado de conservação, nomeadamente a nível de imagem 
exterior da construção, fachadas e vãos exteriores       

       

30 
Espaços exteriores do hotel, bem conservados e coadunados com a paisagem 
natural que confere o espírito rural       

       

31 Espaços gerais do hotel, designadamente zonas internas sociais, em bom 
estado de conservação       

       

32 
Espaços íntimos do hotel, nomeadamente os quartos e outros tipos de 
alojamento, em bom estado de conservação       

       

33 Instalações sanitárias nas zonas sociais e íntimas, em bom estado de 
conservação       

              

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O conjunto arquitetónico capta a essência da arquitetura tradicional e torna-

a contemporânea, num gesto de integração coerente na geografia do lugar. 

A sua caraterística contemporânea é transportada para o interior de forma 

harmoniosa, sem perder escala ou capacidade de acolhimento. A sua localização 

rural torna todos os espaços exteriores mais enquadrados na natureza. 

É um empreendimento de descanso e contemplação da natureza. 
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Empreendimento turístico: Hotel Rural B&W

Morada: Rua Fundo de Vila, 184, Pombeiro da Beira, Arganil

Data de Análise              10/03/2013 Hora de análise  das   09:30    ás     14:30

Responsáve l pe lo Empreendimento Arminda Awtin

Esteve Presente? Sim X Não

Se não, fez-se representar? Sim Não

·   Acessos e direcções para chegar ao empreendimento;

·   S ina lética de percurso e identif icação do loca l;

·   Edif icado do empreendimento;

·   Lugar e  sua envolvente edificada;

Relatório de Análise Técnica

Aspectos e Factores de análise técnica:

Os acessos viários encontram-se em razoáveis condições. De notar a inexistência de

indicações em determinados pontos chave do percurso até ao empreendimento.  

A sinalética é esclarecedora e caracterizadora do ambiente rural do empreendimento. O local

encontra-se bem identificado.

O edificado, construído de raiz, não estando afecto a alguma pré -existência, apresenta-se

como uma reinterpretação formal e funcional de alguns aspectos base da arquitectura

tradicional portuguesa. Resolvido em dois corpos edificados numa configuração planimétrica

em "L", um destinado às unidades de alojamento, com 1 piso e um outro destinado às áreas

comuns e de serviço com 3 pisos. A sua relação com o declive do lugar e a envolvente

paisagística funciona. Estabelece com os arranjos exteriores e com o a piscina um todo

harmonioso e de proporções formais e de escala adequadas. A separação do edificado em

dois corpos evidencia a separação das funções, comuns e privadas. O conceito arquitectónico

seguido assenta numa linguagem apelativa. Os jogos lumínicos, no período do ocaso, são

cativantes.

O lugar é notoriamente de características rurais e habitacionais (de escala tradicional), não se

notando, qualquer outro tipo de actividade dissonante com as práticas em ambiente rural,

idealizada pelo turista tipo.
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·   Lugar e  sua envolvente não edificada;

·    C omodidades interiores (Recepção e átr io de entrada)

·   C omodidades inter iores ( Acessos e zonas comuns, inc lui insta lações sanitár ias);

·   C omodidades inter iores (Quartos e  insta lações sanitárias pr ivativas);

·   C omodidades inter iores ( Restaurante e Bar);

·   C omodidades inter iores (Sauna, jacuzzi, sa la de jogos, Spa, ginásio, outros)

Sem análise.

A mancha florestal e a exploração agrícola, intercalado por aglomerações habitacionais de

pequena dimensão, caracteriza a envolvente natural da região. É esta a imagem que marca o

percurso até ao Empreendimento.

Bem localizados e boa relação com as restantes comodidades interiores. Assume uma posição

central e serve de charneira aos diversos acessos e espaços. Iluminação natural adequada.

Os elementos de arquitectura e decoração estão ajustados e coerentes com o carácter do

empreendimento. A localização da recepção permite um contacto visual, com grande parte

dos acessos, quer interiores quer exteriores, o que transmite sensação de controlo e

segurança sendo em simultâneo acolhedor.

Globalmente os corredores de acesso são de circulação intuitiva e cromaticamente apelativos.

As instalações sanitárias são muito funcionais e estão convenientemente equipadas e

tematizadas, possuindo, também, dimensões adequadas. A sala de estar comum, é apelativa,

acolhedora com decoração maximal. Esta está resolvida em vários sub-espaços, permitindo

uma utilização democrática por parte de utentes e visitantes. Tematicamente é apelativa e

possui uma relação visual forte e bem conseguida com a piscina.

Os quartos possuem dimensões adequadas e iluminação natural conveniente. O mobiliário é

de interpretação contemporânea, adequado à imagem formal do hotel e muito apelativo,

transmitindo originalidade e bom gosto. Estão equipados com armário/roupeiro, Tv, mini-bar,

telefone e instalação sanitária privativa. Apreciação muito positiva na óptica da funcionalidade

e da decoração.

O bar é adjacente e dá apoio ao restaurante. Cumpre as funções a que se destina. Permite

um contacto visual constante com o restaurante, por partilharem a mesma espacialidade. O

que é interessante. Também funciona para jantares de grupo. O seu carácter cénico interior é

envolvente, muito por força dos motivos de arquitectura tradicional recriados e de aspectos

decorativos muito interessantes. A sua capacidade é correspondente ao número de unidades

de alojamento. Os pratos confecionados e apresentados, procuram a diferenciação com

respeito pelas texturas e sabores mediterrânicos. Muito positivo.
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·   C omodidades exter iores (C ampos de jogos, P iscina, ba lneários e  solár io exter ior);

·   C omodidades exter iores (Estacionamento);

·   C onsiderações técnico-construtivos;         

·   Genuinidade global

·   Observações adic ionais 

A piscina está bem localizada, entre os dois corpos edificados que formam o hotel. A sua

relação com a envolvente e os espaços exteriores , resulta muito bem. A sua relação com o

edificado, transforma a piscina numa espécie ex-libris do empreendimento. Estar na piscina ou 

no seu solário e poder estar em contacto com as vivências das "duas casas" num ambiente

descontraído e familiar é positivo. 

O estacionamento, tem uma capacidade de lugares suficientes, para a dimensão do

empreendimento. Estão salvaguardados os devidos lugares a pessoas com mobilidade

condicionada. Está garantido a necessária distância, deste, às unidades de alojamento.

Não se verificaram, à data, patologias construtivas, quer no edificado, quer nos arranjos

exteriores.

Enquadra-se, nas espectativas genéricas, do público alvo, deste tipo de empreendimentos

turísticos, elevando-as até. O conjunto arquitectónico capta a essência da arquitectura

tradicional e torna-a contemporânea, num gesto de integração coerente na geografia do lugar.

O empreendimento, é silencioso, permite o descanso e promove o convívio entre os utentes.

O pessoal é amável e disponível.
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Quinta do Castro 
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Nº Questionário   Sim   Não   

              

1 Possui categoria de hotel entre 3 a 5 estrelas       
       
2 Possui Licenciamento pela Câmara Municipal 

     
       
3 Possui licença do Turismo de Portugal      
       
4 Promove internamente o espaço rural e produtos turísticos associados 

     
       
5 Promove ações de promoção internacional      
       
6 Possui imagem institucional 

     
       
7 Possui sistema de gestão para hotelaria      
       
8 Possui seguros obrigatórios à atividade 

     
       
9 Possui certificação HACCP      
       

10 Promove ações de divulgação do hotel em redes sociais 
      

       
11 Promove, elabora ou está inserido em rotas turísticas       

       

12 Pretende usufruir das rotas delineadas pela AHRP, usufruindo do efeito de 
associativismo       

       
13 Proporciona acesso à Internet para hóspedes 

      
       

14 Possui climatização dos espaços      
       

15 Possui SPA, piscina ou ginásio 
      

       
16 Dispõe de espaço de eventos       

       

17 

Possui parcerias com entidades externas, como empresas de atividades 
turísticas, promovendo a relação com os produtos turísticos associados à 
região, e assim, provocando um efeito de arrastamento económico-social e 
cultural na região 

     

       
18 Promove a gastronomia regional 

     
       

19 Promove a vinicultura regional      
       

20 Promove o artesanato regional 
     

       
21 Promove o património cultural da região       

       

22 Possui produção interna de vinho, azeite, atividade agrícola ou atividade 
pecuária      

       
23 Permite aos hóspedes participar na confeção de alimentos 

     
       

24 Promove atividades de contacto com a Natureza      
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Nº Questionário   Sim   Não   

       
25 Aproveita e valoriza as edificações pré-existentes  

      
       

26 Possui recursos humanos qualificados 
     

       
27 Acessibilidades adequadas       

       

28 
Linguagem arquitetónica de acordo com a traça típica do local e materiais de 
construção que se relacionem com a região onde o hotel se insere       

       

29 
Edificado em bom estado de conservação, nomeadamente a nível de imagem 
exterior da construção, fachadas e vãos exteriores       

       

30 
Espaços exteriores do hotel, bem conservados e coadunados com a paisagem 
natural que confere o espírito rural       

       

31 Espaços gerais do hotel, designadamente zonas internas sociais, em bom 
estado de conservação       

       

32 
Espaços íntimos do hotel, nomeadamente os quartos e outros tipos de 
alojamento, em bom estado de conservação       

       

33 Instalações sanitárias nas zonas sociais e íntimas, em bom estado de 
conservação       

              

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O Hotel Rural Quinta do Castro carateriza-se como um espaço rural e com 

caraterísticas interessantes, quer a nível histórico como ambiental, contando com 

uma localização com vista para a Serra do Montejunto.  

O empreendimento promove a sua divulgação, estando inserido em rotas 

turísticas; por outro lado, seria valorizado se promovesse a gastronomia local, bem 

como o artesanato e as atividades regionais. 

A nível arquitetónico, tem um traçado que se adequa à linguagem do local, 

com um bom estado de conservação, com jardins e agradáveis espaços exteriores. 
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Palace do Capitão 
Hotel & Casa de Chá 
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Nº Questionário   Sim   Não   

              

1 Possui categoria de hotel entre 3 a 5 estrelas       
       
2 Possui Licenciamento pela Câmara Municipal 

      
       
3 Possui licença do Turismo de Portugal       
       
4 Promove internamente o espaço rural e produtos turísticos associados 

      
       
5 Promove ações de promoção internacional       
       
6 Possui imagem institucional 

      
       
7 Possui sistema de gestão para hotelaria       
       
8 Possui seguros obrigatórios à atividade 

      
       
9 Possui certificação HACCP       
       

10 Promove ações de divulgação do hotel em redes sociais 
      

       
11 Promove, elabora ou está inserido em rotas turísticas       

       

12 Pretende usufruir das rotas delineadas pela AHRP, usufruindo do efeito de 
associativismo       

       
13 Proporciona acesso à Internet para hóspedes 

      
       

14 Possui climatização dos espaços       
       

15 Possui SPA, piscina ou ginásio 
      

       
16 Dispõe de espaço de eventos       

       

17 

Possui parcerias com entidades externas, como empresas de atividades 
turísticas, promovendo a relação com os produtos turísticos associados à 
região, e assim, provocando um efeito de arrastamento económico-social e 
cultural na região 

      

       
18 Promove a gastronomia regional 

      
       

19 Promove a vinicultura regional       
       

20 Promove o artesanato regional 
      

       
21 Promove o património cultural da região       

       

22 Possui produção interna de vinho, azeite, atividade agrícola ou atividade 
pecuária       

       
23 Permite aos hóspedes participar na confeção de alimentos 

     
       

24 Promove atividades de contacto com a Natureza       
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Nº Questionário   Sim   Não   

       
25 Aproveita e valoriza as edificações pré-existentes  

      
       

26 Possui recursos humanos qualificados 
      

       
27 Acessibilidades adequadas       

       

28 
Linguagem arquitetónica de acordo com a traça típica do local e materiais de 
construção que se relacionem com a região onde o hotel se insere       

       

29 
Edificado em bom estado de conservação, nomeadamente a nível de imagem 
exterior da construção, fachadas e vãos exteriores       

       

30 
Espaços exteriores do hotel, bem conservados e coadunados com a paisagem 
natural que confere o espírito rural       

       

31 Espaços gerais do hotel, designadamente zonas internas sociais, em bom 
estado de conservação       

       

32 
Espaços íntimos do hotel, nomeadamente os quartos e outros tipos de 
alojamento, em bom estado de conservação       

       

33 Instalações sanitárias nas zonas sociais e íntimas, em bom estado de 
conservação       

              

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O Palace do Capitão Hotel & Casa de Chã está no enquadramento de hotel 

rural, mas estando localizado em área balnear; sendo assim o seu enquadramento 

rural é questionável. Observado como produto turístico, é cativante, tendo uma boa 

prestação de serviços hoteleiros, com pessoal qualificado. 

O empreendimento é silencioso e permite o descanso. 

A nível arquitetónico, há uma valorização de pré existências, dando também 

ênfase aos espaços exteriores que possui.  

Poderia, contudo, promover parcerias com entidades externas, como 

empresas, promovendo a relação com produtos da região, criando um 

arrastamento económico benéfico para a sua promoção e divulgação. 
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Empreendimento turístico: Palace do Capitão

Morada: Rua Capitão Jaime Pinto, 6, São Martinho do Porto

Data de Análise              13/03/2013 Hora de análise  das   09:00    ás     13:00

Responsáve l pe lo Empreendimento José Luís Fortunato

Esteve Presente? Sim X Não

Se não, fez-se representar? Sim Não

·   Acessos e direcções para chegar ao empreendimento;

·   S ina lética de percurso e identif icação do loca l;

·   Edif icado do empreendimento;

·   Lugar e  sua envolvente edificada;

Relatório de Análise Técnica

Aspectos e Factores de análise técnica:

Os acessos viários encontram-se em razoáveis condições. De notar a inexistência de

indicações em determinados pontos chave do percurso até ao empreendimento.  

A sinalética é esclarecedora e caracterizadora do tipo de empreendimento turístico. O local

encontra-se bem identificado à chegada.

O edificado, com organização formal/volumétrica e traço assente nos princípios de Art

Noveaux (Arte Nova) é resolvido em dois pisos, num corpo edificado que estabelece uma forte 

relação com a envolvente paisagística, no caso a Baía de São Martinho do Porto. Estabelece

com a via pública que o separa fisicamente da praia da Baía uma relação construída de

proporções e escala adequadas.

O lugar é notoriamente de características balneares, com envolvente urbanizada,

nomeadamente por habitações isoladas e/ou geminadas e em prédio, comércio, serviços e

acessos viários de tráfego médio . A localidade apresenta uma rotina diária com ritmos,

considerados conflituosos com os valores que o turista tipo procura nos denominados

empreendimentos turísticos em espaço rural, sendo alguns deles a serenidade envolvente e o

afastamento de rotinas que caracterizam o dia-a-dia laboral.
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·   Lugar e  sua envolvente não edificada;

·    C omodidades interiores (Recepção e átr io de entrada)

·   C omodidades inter iores ( Acessos e zonas comuns, inc lui insta lações sanitár ias);

·   C omodidades inter iores (Quartos e  insta lações sanitárias pr ivativas);

·   C omodidades inter iores ( Restaurante e Bar);

Aquando no Empreendimento, o ambiente natural assenta nas características do litoral oeste.

A vista sobre a Baía é digna de promoção e divulgação turística. O horizonte marítimo

enquadrado pelos Morros de Santana a sul e do Farol a norte oferece uma vista privilegiada. A 

"concha" de mar sereno, é cativante e turisticamente muito apelativa e acaba por compensar

positivamente, o turista tipo que procura as características base do turismo em espaço rural. 

Bem localizados e boa relação com as restantes comodidades interiores. Assume uma posição

central e serve de charneira aos diversos acessos e espaços. Iluminação natural adequada.

Os elementos de arquitectura e decoração estão ajustados e coerentes com o carácter do

empreendimento. A localização da recepção permite um contacto visual, com grande parte

dos acessos, quer interiores quer exteriores, o que transmite sensação de controlo e

segurança sendo em simultâneo acolhedor. Os elementos de arquitectura e decoração interior

são dignos de visitação e contemplação. 

Globalmente os corredores de acesso são de circulação intuitiva e muito apelativos. As

instalações sanitárias são muito funcionais e estão convenientemente equipadas e

tematizadas, possuindo, também, dimensões adequadas. As salas de estar comum, são

apelativa e muito acolhedoras. Estas permitem uma utilização intima por parte de utentes e

visitantes. 

Os quartos possuem dimensões adequadas e iluminação natural conveniente. O mobiliário é

clássico e muito apelativo e transmite genuinidade e muito bom gosto. Os quartos por estes

factos, possuem uma forte carga "romântica" e historicista. Apreciação excelente na óptica da

funcionalidade/decoração.

O bar é adjacente e dá apoio ao restaurante. Cumpre as funções a que se destina. Permite

um contacto visual constante com o restaurante, por partilharem a mesma espacialidade. O

que é interessante e funciona em jantares de grupo. O seu carácter cénico interior é

envolvente, muito por força dos motivos de arquitectura e decoração adoptados. A sua

capacidade é correspondente ao número de unidades de alojamento.
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·   C omodidades inter iores (Sauna, jacuzzi, sa la de jogos, Spa, ginásio, outros)

·   C omodidades exter iores (C ampos de jogos, P iscina, ba lneários e  solár io exter ior);

·   C omodidades exter iores (Estacionamento);

·   C onsiderações técnico-construtivos;         

·   Genuinidade global

·   Observações adic ionais 

Sem análise.

Sem análise.

O estacionamento, não é privativo e é efectuado na via pública. Estão salvaguardados os

devidos lugares a pessoas com mobilidade condicionada próximo da entrada e reservados ao

Hotel. 

Não se verificaram, à data, patologias construtivas, quer no edificado, quer nos arranjos

exteriores. Verifica-se também o cuidado em preservar os motivos de arquitectura e

decoração interiores.

É um Hotel denominado como rural, mas que se localiza em área balnear. Do ponto de vista

turístico o produto é muito apetecível e cativante, com boa prestação de serviços hoteleiros.

Do ponto de vista de enquadramento como Hotel Rural (Empreendimento turístico em espaço

rural), a sua inclusão é questionável.

 O empreendimento, é silencioso e permite o descanso.
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Hotel Rural 

A Coutada 
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Nº Questionário   Sim   Não   

              

1 Possui categoria de hotel entre 3 a 5 estrelas       
       
2 Possui Licenciamento pela Câmara Municipal 

      
       
3 Possui licença do Turismo de Portugal      
       
4 Promove internamente o espaço rural e produtos turísticos associados 

      
       
5 Promove ações de promoção internacional       
       
6 Possui imagem institucional 

      
       
7 Possui sistema de gestão para hotelaria       
       
8 Possui seguros obrigatórios à atividade 

      
       
9 Possui certificação HACCP       
       

10 Promove ações de divulgação do hotel em redes sociais 
      

       
11 Promove, elabora ou está inserido em rotas turísticas       

       

12 Pretende usufruir das rotas delineadas pela AHRP, usufruindo do efeito de 
associativismo       

       
13 Proporciona acesso à Internet para hóspedes 

      
       

14 Possui climatização dos espaços       
       

15 Possui SPA, piscina ou ginásio 
      

       
16 Dispõe de espaço de eventos       

       

17 

Possui parcerias com entidades externas, como empresas de atividades 
turísticas, promovendo a relação com os produtos turísticos associados à 
região, e assim, provocando um efeito de arrastamento económico-social e 
cultural na região 

      

       
18 Promove a gastronomia regional 

      
       

19 Promove a vinicultura regional       
       

20 Promove o artesanato regional 
      

       
21 Promove o património cultural da região       

       

22 Possui produção interna de vinho, azeite, atividade agrícola ou atividade 
pecuária       

       
23 Permite aos hóspedes participar na confeção de alimentos 

     
       

24 Promove atividades de contacto com a Natureza       
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Nº Questionário   Sim   Não   

       
25 Aproveita e valoriza as edificações pré-existentes  

      
       

26 Possui recursos humanos qualificados 
      

       
27 Acessibilidades adequadas       

       

28 
Linguagem arquitetónica de acordo com a traça típica do local e materiais de 
construção que se relacionem com a região onde o hotel se insere       

       

29 
Edificado em bom estado de conservação, nomeadamente a nível de imagem 
exterior da construção, fachadas e vãos exteriores       

       

30 
Espaços exteriores do hotel, bem conservados e coadunados com a paisagem 
natural que confere o espírito rural       

       

31 Espaços gerais do hotel, designadamente zonas internas sociais, em bom 
estado de conservação       

       

32 
Espaços íntimos do hotel, nomeadamente os quartos e outros tipos de 
alojamento, em bom estado de conservação       

       

33 Instalações sanitárias nas zonas sociais e íntimas, em bom estado de 
conservação       

              

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A Coutada é um hotel rural que se enquadra nas espectativas genéricas do 

público-alvo. A localização e a natureza circundante ao edificado caracterizam-no 

positivamente, tendo também nas suas valências variados ambientes naturais e 

ajardinados, valorizando-se. 

O espaço de eventos que apresenta está a uma distância saudável do espaço 

de dormidas. Este facto permite o uso dos diferentes espaços sem que haja algum 

tipo de incómodo, constrangimento ou desconforto. O empreendimento é silencioso 

e tranquilo mas, por ouro lado, promove o convívio e a relação entre hóspedes e 

habitantes locais, promovendo também os produtos regionais como a gastronomia 

e o artesanato. 

O único ponto menos positivo a destacar deste hotel é o facto de não ter 

sido reabilitado de uma pré-existência, não se enquadrando arquitetonicamente 

com a linguagem do local.  
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Empreendimento turístico: A Coutada

Morada: Atouguia da Baleia, Peniche

Data de Análise              12/03/2013 Hora de análise  das   13:30    ás     19:00

Responsáve l pe lo Empreendimento Edgar Batalha

Esteve Presente? Sim X Não

Se não, fez-se representar? Sim Não

·   Acessos e direcções para chegar ao empreendimento;

·   S ina lética de percurso e identif icação do loca l;

·   Edif icado do empreendimento;

·   Lugar e  sua envolvente edificada;

Relatório de Análise Técnica

Aspectos e Factores de análise técnica:

Os acessos viários encontram-se em razoáveis condições. De notar a inexistência de

indicações em determinados pontos chave do percurso até ao empreendimento.  

A sinalética é esclarecedora e caracterizadora do tipo de empreendimento. O local encontra-

se bem identificado, à chegada.

O empreendimento composto por dois corpos edificados um com dois pisos e outro com um

piso, insere-se num conjunto de espaços exteriores ajardinados e percursos . As varandas

que pontuam o edifício permitem usufruir visualmente destes arranjos . No seu traço procura

a reminiscência do estilo arquitectónico tradicional do litoral Oeste português. A escala é

adequada ao lugar. Os materiais aplicados na linguagem exterior do edificado de um modo

geral respondem positivamente ao idealizado pelo turista tipo. Possui espaço de eventos, com

boa localização em relação às dependências do Hotel.

A envolvente é caracterizada por terrenos de cultivo de média e grande dimensão, habitações

isoladas e acessos viários de tráfego reduzido/médio . A localidade apresenta uma rotina

diária com ritmos, considerados não conflituosos com os valores que o turista tipo procura nos

denominados empreendimentos turísticos em espaço rural. A serenidade e a natureza

envolvente e o afastamento de rotinas que caracterizam o dia-a-dia laboral faz-se sentir.  
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·   Lugar e  sua envolvente não edificada;

·    C omodidades interiores (Recepção e átr io de entrada)

·   C omodidades inter iores ( Acessos, inc lui insta lações sanitár ias);

·   C omodidades inter iores (Quartos e  insta lações sanitárias pr ivativas);

·   C omodidades inter iores ( Restaurante e Bar);

·   C omodidades inter iores (Sauna, jacuzzi, sa la de jogos, Spa, ginásio, outros)

A sala de jogos partilha positivamente da mesma espacialidade do bar e sala comum, o que a

torna envolvente e apelativa. Por este facto, permite a socialização entre utentes do

empreendimento, o que é positivo. Partilha também do mesmo conceito decorativo.

A geografia pontuada pela aglomerações de Atouguia, pelo leito da barragem de São

Domingos e pela a exploração agrícola, caracteriza a envolvente natural da localidade.

Bem localizados e boa relação com as restantes comodidades interiores. Assume uma posição

central e serve de charneira aos diversos acessos e espaços. Iluminação natural adequada.

Os elementos de arquitectura e decoração no entanto deverão ser alvo de um conceito mais

trabalhado, para se ajustarem e ser mais coerente com o carácter do empreendimento. A

localização da recepção permite um contacto visual, com grande parte dos acessos, quer

interiores quer exteriores, o que transmite sensação de controlo e segurança.

Globalmente os corredores de acesso são de circulação intuitiva. O pavimento cerâmico e os

motivos e técnicas similares à azulejaria tradicional portuguesa conferem-lhe riqueza plástica.

As instalações sanitárias são funcionais e estão convenientemente equipadas, possuindo

também, dimensões adequadas.

Os quartos possuem dimensões adequadas e iluminação natural conveniente. O arranjo

espacial das unidades de alojamento, no geral, transmite sensação de acolhimento.

Apreciação satisfatória na óptica da funcionalidade.

O bar comunica positivamente, do ponto de vista temático e funcional, com a sala de estar

comum. O espaço de refeições é espacialmente pouco flexível, na óptica do seu usufruto por

grupos de utentes, devido à sua exiguidade e delimitada espacialmente por paredes, ao longo

de um corredor. O seu carácter cénico interior é pouco apelativo. A sua capacidade não é

correspondente ao número de unidades de alojamento.
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·   C omodidades exter iores (C ampos de jogos, P iscina, ba lneários e  solár io exter ior);

·   C omodidades exter iores (Estacionamento);

·   C onsiderações técnico-construtivos;         

·   Genuinidade global

·   Observações adic ionais 

A piscina assume uma posição com a envolvente natural e a sua paisagem, interessante. A

sua proporção é adequada ao tipo e escala do empreendimento. Os arranjos exteriores

"ajardinados" enquadram positivamente o solário desta.

O estacionamento, tem uma capacidade de lugares suficiente, para a dimensão do

empreendimento. Estão salvaguardados os devidos lugares a pessoas com mobilidade

condicionada. O pavimentado que define o estacionamento é extenso. A delineação de um

conceito para os arranjos exteriores, suavizará esse impacto.

À data não se verificaram patologias no edificado, quer interiormente, quer exteriormente.

Enquadra-se, nas espectativas genéricas, do público alvo, deste tipo de empreendimentos

turísticos. A geografia e a natureza circundante ao edificado, caracterizam-no positivamente.

A existência de variados ambientes naturais e ajardinados, é uma mais valia. O espaço de

eventos está muito bem localizado e a uma "saudável" distância do Hotel, propriamente dito.

Este facto permite que as duas realidades possam usufruir das potencialidades do

empreendimento sem constrangimentos ou desconfortos.

O empreendimento é silencioso e tranquilo.
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Hotel Rural 

Quinta do Pinheiro 
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Nº Questionário   Sim   Não   

              

1 Possui categoria de hotel entre 3 a 5 estrelas       
       
2 Possui Licenciamento pela Câmara Municipal 

      
       
3 Possui licença do Turismo de Portugal       
       
4 Promove internamente o espaço rural e produtos turísticos associados 

      
       
5 Promove ações de promoção internacional       
       
6 Possui imagem institucional 

      
       
7 Possui sistema de gestão para hotelaria       
       
8 Possui seguros obrigatórios à atividade 

      
       
9 Possui certificação HACCP       
       

10 Promove ações de divulgação do hotel em redes sociais 
      

       
11 Promove, elabora ou está inserido em rotas turísticas       

       

12 Pretende usufruir das rotas delineadas pela AHRP, usufruindo do efeito de 
associativismo       

       
13 Proporciona acesso à Internet para hóspedes 

      
       

14 Possui climatização dos espaços       
       

15 Possui SPA, piscina ou ginásio 
      

       
16 Dispõe de espaço de eventos       

       

17 

Possui parcerias com entidades externas, como empresas de atividades 
turísticas, promovendo a relação com os produtos turísticos associados à 
região, e assim, provocando um efeito de arrastamento económico-social e 
cultural na região 

      

       
18 Promove a gastronomia regional 

      
       

19 Promove a vinicultura regional       
       

20 Promove o artesanato regional 
      

       
21 Promove o património cultural da região       

       

22 Possui produção interna de vinho, azeite, atividade agrícola ou atividade 
pecuária       

       
23 Permite aos hóspedes participar na confeção de alimentos 

     
       

24 Promove atividades de contacto com a Natureza       
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Nº Questionário   Sim   Não   

       
25 Aproveita e valoriza as edificações pré-existentes  

      
       

26 Possui recursos humanos qualificados 
      

       
27 Acessibilidades adequadas       

       

28 
Linguagem arquitetónica de acordo com a traça típica do local e materiais de 
construção que se relacionem com a região onde o hotel se insere       

       

29 
Edificado em bom estado de conservação, nomeadamente a nível de imagem 
exterior da construção, fachadas e vãos exteriores       

       

30 
Espaços exteriores do hotel, bem conservados e coadunados com a paisagem 
natural que confere o espírito rural       

       

31 Espaços gerais do hotel, designadamente zonas internas sociais, em bom 
estado de conservação       

       

32 
Espaços íntimos do hotel, nomeadamente os quartos e outros tipos de 
alojamento, em bom estado de conservação       

       

33 Instalações sanitárias nas zonas sociais e íntimas, em bom estado de 
conservação       

              

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A Quinta do Pinheiro é um hotel rural que fica marcado pela sua envolvente 

de natureza e rio. São caraterísticas positivas que deixam marca. A nível de 

linguagem arquitetónica, é de realçar o tipo de reabilitação feita, não tentando 

fazer uma imitação do antigo, mas sim valorizando-o. O facto de a quinta ter 

animais e ambientes naturais variados, é um ponto bastante positivo, sendo um 

ponto de referência.  

A nível de funcionamento, é de notar a apresentação daqueles que lá 

trabalham. Com a sua disponibilidade e amabilidade, apresentam pratos 

gastronómicos que são reveladores da dedicação de todos os responsáveis. Sabores 

da região com uma apresentação contemporânea e sugestiva. Ficam na memória. É 

o empreendimento que se recomenda a familiares e amigos. Contudo, ganharia 

mais notoriedade se possuísse parcerias externas, como empresas de atividades 

turísticas.  

Apesar disso, é um hotel rural com um perfil de referência. 
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Empreendimento turístico: Quinta do Pinheiro

Morada: Valado dos Frades, Nazaré

Data de Análise              13/03/2013 Hora de análise  das   14:00    ás     19:30

Responsáve l pe lo Empreendimento José Olival

Esteve Presente? Sim X Não

Se não, fez-se representar? Sim Não

·   Acessos e direcções para chegar ao empreendimento;

·   S ina lética de percurso e identif icação do loca l;

·   Edif icado do empreendimento;

·   Lugar e  sua envolvente edificada;

Relatório de Análise Técnica

Aspectos e Factores de análise técnica:

Os acessos viários encontram-se em razoáveis condições. De notar a inexistência de

indicações em determinados pontos chave do percurso até ao empreendimento.  

A sinalética é esclarecedora e caracterizadora do ambiente rural do empreendimento. O local

encontra-se bem identificado.

O edificado, reflecte aspectos formais e de proporcionalidade, assentes na arquitectura

tradicional portuguesa. A implantação do edificado, revela pátios interespaciais relacionados

com elementos de água e arranjos exteriores ajardinados/naturalizados. Este gesto

arquitectónico, confirma as espectactivas sobre o carácter do empreendimento. Genuíno e

nobre, os seus alçados e configuração remetem o nosso imaginário, para outras épocas. As

pré-existências recuperadas e adaptadas para as exigências inerentes a um empreendimento

turístico funcionam e o novo e o antigo estabelecem um diálogo coerente e aprazível.

O lugar é notoriamente de características rurais e habitacionais (de escala tradicional), não se

notando, qualquer outro tipo de actividade dissonante com as práticas em ambiente rural,

idealizada pelo turista tipo.
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·   Lugar e  sua envolvente não edificada;

·    C omodidades interiores (Recepção e átr io de entrada)

·   C omodidades inter iores ( Acessos e zonas comuns, inc lui insta lações sanitár ias);

·   C omodidades inter iores (Quartos e  insta lações sanitárias pr ivativas);

·   C omodidades inter iores ( Restaurante e Bar);

·   C omodidades inter iores (Sauna, jacuzzi, sa la de jogos, Spa, ginásio, outros)

O espaço de eventos possui uma abordagem cénica muito interessante e é bastante funcional.

A capacidade é proporcional à dimensão do empreendimento. A sala de conferências articula-

se positivamente com os restantes espaços interiores e os seus acessos, permitindo o não

conflito entre visitantes e utentes do Hotel. 

O Latifúndio, intercalado por aglomerações habitacionais, de pequena dimensão, caracteriza a

envolvente natural da localidade. É esta a imagem que marca o percurso até ao

Empreendimento. Aquando no Empreendimento, a geografia da região, oferece uma vista

privilegiada, convidando à contemplação e promove a tranquilidade.     

Bem localizados e boa relação com as restantes comodidades interiores. Assume uma posição

central e serve de charneira aos diversos acessos interiores. Iluminação natural adequada. Os

elementos de arquitectura e decoração estão ajustados e coerentes com o carácter e conceito

adoptado.

Globalmente os corredores de acesso são de circulação intuitiva e decorativamente

apelativos. Os acessos entre espaços comuns são pontuados por outros sub-espaços de estar,

muito bem articulados, permitindo um usufruto casual. As instalações sanitárias são muito

funcionais e estão convenientemente equipadas, possuindo, também, dimensões adequadas.

Os quartos possuem dimensões adequadas e iluminação natural conveniente. O mobiliário é

contemporâneo e revela bom gosto e interage em equilíbrio com o ambiente cénico interior.

Estão equipados com armário/roupeiro, Tv, mini-bar, telefone e instalação sanitária privativa.

Apreciação positiva na óptica do conforto, da envolvência e da funcionalidade.

O bar é adjacente e dá apoio ao restaurante. Cumpre as funções a que se destina. Adapta-se

positivamente às paredes pré-existentes em pedra. A disposição do mobiliário de estar ao

longo destas capta um ambiente cénico muito interessante e apetecível. Por sua vez o espaço

de refeições que ocupa a antiga adega é acolhedor, tranquilo com apropriados aspectos e

vestígios das antigas funções a pontuarem os espaço . O seu carácter cénico interior é

envolvente. A sua capacidade é correspondente ao número de unidades de alojamento.
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·   C omodidades exter iores (C ampos de jogos, P iscina, ba lneários e  solár io exter ior);

·   C omodidades exter iores (Estacionamento);

·   C onsiderações técnico-construtivos;         

·   Genuinidade global

·   Observações adic ionais 

Os campos de jogos estão bem localizados e com boa manutenção. Tiram partido da

paisagem e da geografia do terreno. A sua relação com a envolvente e a paisagem, resulta. O

seu relativo afastamento ao "Hotel" que convida ao passeio a pé por entre ajardinados, pátios, 

lagos artificiais e ambientes diversificados de arvoredo de pequena e grande dimensão, é uma 

mais valia. 

O estacionamento, tem uma capacidade de lugares suficientes, para a dimensão do

empreendimento. Estão salvaguardados os devidos lugares a pessoas com mobilidade

condicionada. A sua localização, garante tranquilidade e silêncio aos utentes.

Verifica-se a necessidade regularizar os pavimentos exteriores viários e pedonais. As

depressões causadas por chuvas e hábitos de circulação de veículos, tornam-se incómodas.

Não será de todo necessário a aplicação de outro material de revestimento, bastando para o

efeito, uma maior manutenção, dos mesmos. Os destacamentos e manchas nos paramentos

verticais; paredes exteriores e muros, serão resolvidos também pela manutenção.

Enquadra-se totalmente, nas espectativas genéricas, do público alvo, deste tipo de

empreendimentos turísticos. A geografia e a natureza circundante ao edificado, caracterizam-

no positivamente. Não se cometeu o erro de imitar o antigo com materiais e técnicas

contemporâneas. A existência de animais de quinta e variados ambientes naturais e

ajardinados, é uma mais valia. É um equipamento de referência.

O empreendimento, é silencioso e permite o descanso. O pessoal, bem apresentado, é

amável e disponível. Os pratos gastronómicos apresentados, são reveladores, do espírito

dedicado dos responsáveis. Sabores da região com uma apresentação contemporânea e

sugestiva. Ficam na memória. É o empreendimento que se recomenda a familiares e amigos.
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Hotel Rural  

Naturis 
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Nº Questionário   Sim   Não   

              

1 Possui categoria de hotel entre 3 a 5 estrelas       
       
2 Possui Licenciamento pela Câmara Municipal 

     
       
3 Possui licença do Turismo de Portugal      
       
4 Promove internamente o espaço rural e produtos turísticos associados 

      
       
5 Promove ações de promoção internacional       
       
6 Possui imagem institucional 

      
       
7 Possui sistema de gestão para hotelaria       
       
8 Possui seguros obrigatórios à atividade 

      
       
9 Possui certificação HACCP       
       

10 Promove ações de divulgação do hotel em redes sociais 
      

       
11 Promove, elabora ou está inserido em rotas turísticas       

       

12 Pretende usufruir das rotas delineadas pela AHRP, usufruindo do efeito de 
associativismo       

       
13 Proporciona acesso à Internet para hóspedes 

      
       

14 Possui climatização dos espaços       
       

15 Possui SPA, piscina ou ginásio 
      

       
16 Dispõe de espaço de eventos       

       

17 

Possui parcerias com entidades externas, como empresas de atividades 
turísticas, promovendo a relação com os produtos turísticos associados à 
região, e assim, provocando um efeito de arrastamento económico-social e 
cultural na região 

      

       
18 Promove a gastronomia regional 

      
       

19 Promove a vinicultura regional       
       

20 Promove o artesanato regional 
      

       
21 Promove o património cultural da região       

       

22 Possui produção interna de vinho, azeite, atividade agrícola ou atividade 
pecuária       

       
23 Permite aos hóspedes participar na confeção de alimentos 

     
       

24 Promove atividades de contacto com a Natureza       
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Nº Questionário   Sim   Não   

       
25 Aproveita e valoriza as edificações pré-existentes  

      
       

26 Possui recursos humanos qualificados 
      

       
27 Acessibilidades adequadas       

       

28 
Linguagem arquitetónica de acordo com a traça típica do local e materiais de 
construção que se relacionem com a região onde o hotel se insere       

       

29 
Edificado em bom estado de conservação, nomeadamente a nível de imagem 
exterior da construção, fachadas e vãos exteriores       

       

30 
Espaços exteriores do hotel, bem conservados e coadunados com a paisagem 
natural que confere o espírito rural       

       

31 Espaços gerais do hotel, designadamente zonas internas sociais, em bom 
estado de conservação       

       

32 
Espaços íntimos do hotel, nomeadamente os quartos e outros tipos de 
alojamento, em bom estado de conservação       

       

33 Instalações sanitárias nas zonas sociais e íntimas, em bom estado de 
conservação       

              

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O Hotel Rural Naturis é um espaço que, apesar do seu enquadramento com 

a natureza, se apresenta com poucos espaços verdes, aparecendo “despido”.  

Conta com uma piscina exterior que define uma paisagem agradável, e um 

espaço de estar propício para o turista que o visita. 

Promove a divulgação dos produtos regionais, como a gastronomia e o 

artesanato, apostando também na divulgação do hotel em redes sociais. Porém, 

seria uma mais-valia estar associado a empresas externas, para beneficiar do 

arrastamento económico que daí viria.  

Os responsáveis pelo empreendimento são genuinamente, do ponto de vista 

pessoal, cordiais e acolhedores. Estas características cativam o turista tipo. 
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Empreendimento turístico: Naturis

Morada:   Lameiro do Ferreira, Painho, Cadaval

Data de Análise              12/03/2013 Hora de análise  das   09:00    ás     13:30

Responsáve l pe lo Empreendimento Carlos Tavares

Esteve Presente? Sim X Não

Se não, fez-se representar? Sim Não

·   Acessos e direcções para chegar ao empreendimento;

·   S ina lética de percurso e identif icação do loca l;

·   Edif icado do empreendimento;

·   Lugar e  sua envolvente edificada;

Relatório de Análise Técnica

Aspectos e Factores de análise técnica:

Os acessos viários encontram-se em razoáveis condições. De notar a inexistência de

indicações em determinados pontos chave do percurso até ao empreendimento.  

A sinalética é esclarecedora e caracterizadora do tipo de empreendimento. O local encontra-

se bem identificado, à chegada.

O edificado, resolvido num corpo e em dois pisos, ocupa um ponto alto na geografia, obtendo

assim vistas alargadas para a paisagem protegida da serra do Montejunto. As varandas que

pontuam o edifício permitem usufruir dela. No seu traço procura a reminiscência do estilo

arquitectónico colonial português. No entanto, surge muito isolado e carente de uma

integração com elementos arbóreos. A utilização de árvores de folha permanente e/ou caduca

e uma maior área arranjos exteriores, que envolvam o edifício e a piscina, tornariam a

imagem do empreendimento mais aprazível e naturalizada.

A envolvente é caracterizada por terrenos de cultivo de pequena e média dimensão,

habitações isoladas e acessos viários de tráfego reduzido/médio . A localidade apresenta uma

rotina diária com ritmos, considerados não conflituosos com os valores que o turista tipo

procura nos denominados empreendimentos turísticos em espaço rural. A serenidade e a

natureza envolvente e o afastamento de rotinas que caracterizam o dia-a-dia laboral faz-se

sentir.  
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·   Lugar e  sua envolvente não edificada;

·    C omodidades interiores (Recepção e átr io de entrada)

·   C omodidades inter iores ( Acessos, inc lui insta lações sanitár ias);

·   C omodidades inter iores (Quartos e  insta lações sanitárias pr ivativas);

·   C omodidades inter iores ( Restaurante e Bar);

·   C omodidades inter iores (Sauna, jacuzzi, sa la de jogos, Spa, ginásio, outros)

Sem análise.

A geografia com várias elevações pontuadas por aglomerações habitacionais, de pequena e

média dimensão, caracteriza a envolvente natural da região. É esta a imagem que marca o

percurso até ao empreendimento. 

Bem localizados e boa relação com as restantes comodidades interiores. Assume uma posição

central e serve de charneira aos diversos acessos e espaços. Iluminação natural adequada.

Os elementos de arquitectura e decoração no entanto deverão ser alvo de um conceito mais

trabalhado, para se ajustarem e ser mais coerente com o carácter do empreendimento. A

localização da recepção permite um contacto visual, com grande parte dos acessos, quer

interiores quer exteriores, o que transmite sensação de controlo e segurança.

Globalmente os corredores de acesso são de circulação intuitiva. O pavimento cerâmico e os

motivos e técnicas similares à azulejaria tradicional portuguesa conferem-lhe riqueza plástica.

As instalações sanitárias são funcionais e estão convenientemente equipadas, possuindo

também, dimensões adequadas.

Os quartos possuem dimensões adequadas e iluminação natural conveniente. A decoração é

pouco expressiva e não nos transmite acolhimento. As paredes "despidas" e monocromáticas,

acentuam essa "frieza" espacial. Apreciação satisfatória na óptica da funcionalidade.

O bar comunica positivamente com a sala de estar comum. O espaço de refeições é

espacialmente pouco flexível, na óptica do seu usufruto por grupos de utentes. O seu carácter

cénico interior é pouco apelativo. A sua capacidade não é correspondente ao número de

unidades de alojamento.
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·   C omodidades exter iores (C ampos de jogos, P iscina, ba lneários e  solár io exter ior);

·   C omodidades exter iores (Estacionamento);

·   C onsiderações técnico-construtivos;         

·   Genuinidade global

·   Observações adic ionais 

A piscina assume uma posição com a envolvente natural e a sua paisagem, interessante. A

sua proporção é adequada ao tipo e escala do empreendimento. Carece de elementos

arbóreos que a enquadrem e permitam um usufruto mais aprazível e resguardada.

O estacionamento, tem uma capacidade de lugares suficiente, para a dimensão do

empreendimento. Estão salvaguardados os devidos lugares a pessoas com mobilidade

condicionada. O pavimentado que define o estacionamento é extenso. A delineação de um

conceito para os arranjos exteriores, suavizará esse impacto.

À data não se verificaram patologias no edificado, quer interiormente, quer exteriormente.

O conjunto ao não estar integrado com elementos arbóreos, adquire uma imagem um pouco

"despida". A utilização de elementos naturais que envolvam o edifício iram seguramente,

atribuir mais genuinidade ao empreendimento.  

Os responsáveis pelo empreendimento, são genuinamente, do ponto de vista pessoal,

cordeais e acolhedores. Estas características, cativam o turista tipo.  
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Hotel Rural 

Quinta da Torre 
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Nº Questionário   Sim   Não   

              

1 Possui categoria de hotel entre 3 a 5 estrelas       
       
2 Possui Licenciamento pela Câmara Municipal 

      
       
3 Possui licença do Turismo de Portugal       
       
4 Promove internamente o espaço rural e produtos turísticos associados 

      
       
5 Promove ações de promoção internacional       
       
6 Possui imagem institucional 

      
       
7 Possui sistema de gestão para hotelaria       
       
8 Possui seguros obrigatórios à atividade 

      
       
9 Possui certificação HACCP       
       

10 Promove ações de divulgação do hotel em redes sociais 
      

       
11 Promove, elabora ou está inserido em rotas turísticas       

       

12 Pretende usufruir das rotas delineadas pela AHRP, usufruindo do efeito de 
associativismo       

       
13 Proporciona acesso à Internet para hóspedes 

      
       

14 Possui climatização dos espaços       
       

15 Possui SPA, piscina ou ginásio 
      

       
16 Dispõe de espaço de eventos       

       

17 

Possui parcerias com entidades externas, como empresas de atividades 
turísticas, promovendo a relação com os produtos turísticos associados à 
região, e assim, provocando um efeito de arrastamento económico-social e 
cultural na região 

      

       
18 Promove a gastronomia regional 

      
       

19 Promove a vinicultura regional       
       

20 Promove o artesanato regional 
      

       
21 Promove o património cultural da região       

       

22 Possui produção interna de vinho, azeite, atividade agrícola ou atividade 
pecuária       

       
23 Permite aos hóspedes participar na confeção de alimentos 

     
       

24 Promove atividades de contacto com a Natureza       
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Nº Questionário   Sim   Não   

       
25 Aproveita e valoriza as edificações pré-existentes  

      
       

26 Possui recursos humanos qualificados 
      

       
27 Acessibilidades adequadas       

       

28 
Linguagem arquitetónica de acordo com a traça típica do local e materiais de 
construção que se relacionem com a região onde o hotel se insere       

       

29 
Edificado em bom estado de conservação, nomeadamente a nível de imagem 
exterior da construção, fachadas e vãos exteriores       

       

30 
Espaços exteriores do hotel, bem conservados e coadunados com a paisagem 
natural que confere o espírito rural       

       

31 Espaços gerais do hotel, designadamente zonas internas sociais, em bom 
estado de conservação       

       

32 
Espaços íntimos do hotel, nomeadamente os quartos e outros tipos de 
alojamento, em bom estado de conservação       

       

33 Instalações sanitárias nas zonas sociais e íntimas, em bom estado de 
conservação       

              

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

De forma genérica, o hotel rural Quinta da Torre, enquadra-se nas 

espectativas do público-alvo deste tipo de empreendimentos turísticos, atingindo 

assim o ideal para a criação do perfil de hotel rural. O conjunto arquitetónico capta 

a essência do turismo em espaço rural. A sua adaptação para este fim turístico foi 

bem conseguido, muito pela preservação dos aspetos formais patentes nos edifícios 

originais. 

É um exemplo de hotel rural, tanto pela sua arquitetura, que já foi referida, 

como pelo ambiente exterior que proporciona a quem o visita. O empreendimento é 

silencioso, permite o descanso e promove o convívio entre os utentes. 

Não existem pontos relevantes a referir, visto o hotel ser uma referência e 

estar enquadrado em todos os pontos positivos. 
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Empreendimento turístico: Hotel Rural Quinta da Torre

Morada: Quinta da Torre, Alpiarça

Data de Análise              11/03/2013 Hora de análise  das   13:00    ás     18:30

Responsáve l pe lo Empreendimento Carlota

Esteve Presente? Sim X Não

Se não, fez-se representar? Sim Não

·   Acessos e direcções para chegar ao empreendimento;

·   S ina lética de percurso e identif icação do loca l;

·   Edif icado do empreendimento;

·   Lugar e  sua envolvente edificada;

Relatório de Análise Técnica

Aspectos e Factores de análise técnica:

Os acessos viários encontram-se em razoáveis condições. De notar a inexistência de

indicações em determinados pontos chave do percurso até ao empreendimento.  

A sinalética é esclarecedora e caracterizadora do ambiente rural do empreendimento. O local

encontra-se bem identificado.

O edificado originário da primeira metade do séc. XIX, composto por várias instalações e

dependências com diferentes funções, nomeadamente habitacionais e de labor agrícola,

caracterizam-se pela arquitectura de época, com uma vertente senhorial. Este conjunto

edificado e implantado na Quinta da Torre, define entre os espaços destes, percursos, pátios,

largos e ajardinados que formam um todo coerente com as melhores práticas associadas ao

turismo em espaço rural. 

O lugar é notoriamente de características rurais e habitacionais (de escala tradicional), não se

notando, qualquer outro tipo de actividade dissonante com as práticas em ambiente rural,

idealizada pelo turista tipo.
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·   Lugar e  sua envolvente não edificada;

·    C omodidades interiores (Recepção e átr io de entrada)

·   C omodidades inter iores ( Acessos e zonas comuns, inc lui insta lações sanitár ias);

·   C omodidades inter iores (Quartos e  insta lações sanitárias pr ivativas);

·   C omodidades inter iores ( Restaurante e Bar);

·   C omodidades inter iores (Sauna, jacuzzi, sa la de jogos, Spa, ginásio, outros)

Sem análise.

O Latifúndio, intercalado por aglomerações habitacionais de pequena dimensão, caracteriza a

envolvente natural da região. É esta a imagem que marca o percurso até ao Empreendimento.

Bem localizados e boa relação com as restantes comodidades interiores. Assume uma posição

central e serve de charneira aos diversos acessos e espaços. Iluminação natural adequada.

Os elementos de arquitectura e decoração estão ajustados e coerentes com o carácter do

empreendimento. A localização da recepção permite um contacto visual, com grande parte

dos acessos, quer interiores quer exteriores, o que transmite sensação de controlo e

segurança sendo em simultâneo acolhedor.

Globalmente os corredores de acesso são de circulação intuitiva e tematicamente apelativos.

As instalações sanitárias são funcionais e estão convenientemente equipadas, possuindo

também, dimensões adequadas. A sala de estar comum, é apelativa, acolhedora com

decoração maximal de época. Esta está resolvida em vários sub-espaços, permitindo uma

utilização democrática por parte de utentes e visitantes.

Os quartos possuem dimensões adequadas e iluminação natural conveniente. O mobiliário é

adequado e muito apelativo, transmitindo genuinidade e bom gosto. Estão equipados com

armário/roupeiro, Tv, mini-bar, telefone e instalação sanitária privativa. Apreciação muito

positiva na óptica da funcionalidade e do mobiliário.

O bar é adjacente e dá apoio ao restaurante. Cumpre as funções a que se destina. Permite

um contacto visual constante com o restaurante, por partilharem a mesma espacialidade. O

que é interessante. Também funciona para jantares de grupo. O seu carácter cénico interior é

envolvente, muito por força dos motivos de arquitectura preservados e de aspectos

decorativos muito interessantes. A sua capacidade é correspondente ao número de unidades

de alojamento.
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·   C omodidades exter iores (C ampos de jogos, P iscina, ba lneários e  solár io exter ior);

·   C omodidades exter iores (Estacionamento);

·   C onsiderações técnico-construtivos;         

·   Genuinidade global

·   Observações adic ionais 

A piscina está bem localizada, enquadrada por um corpo edificado em "L" que lhe confere

algum resguardo. A sua relação com a envolvente e os espaços exteriores , resulta muito

bem. A sua relação com o edificado, permite a proximidade e convívio entre utentes. Estar na

piscina ou no seu solário e poder estar em contacto com as vivências da "casa" num ambiente

descontraído e familiar é positivo. 

O estacionamento, tem uma capacidade de lugares suficientes, para a dimensão do

empreendimento. Estão salvaguardados os devidos lugares a pessoas com mobilidade

condicionada.

O período prolongado das chuvas, aquando da visita, provocou algumas patologias

construtivas, quer no edificado, quer nos arranjos exteriores. Algumas infiltrações verificadas

em duas unidades de alojamento e os acessos e arranjos exteriores danificados pela

intempérie.

Enquadra-se, nas espectativas genéricas, do público alvo, deste tipo de empreendimentos

turísticos, elevando-as até. O conjunto arquitectónico capta a essência do turismo em espaço

rural. A sua adaptação para este fim turístico, foi bem conseguido, muito pela preservação

dos aspectos formais patentes nos edifícios originais.

 O empreendimento, é silencioso, permite o descanso e promove o convívio entre os utentes.
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Casa da Nora 
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Nº Questionário   Sim   Não   

              

1 Possui categoria de hotel entre 3 a 5 estrelas       
       
2 Possui Licenciamento pela Câmara Municipal 

     
       
3 Possui licença do Turismo de Portugal      
       
4 Promove internamente o espaço rural e produtos turísticos associados 

     
       
5 Promove ações de promoção internacional       
       
6 Possui imagem institucional 

      
       
7 Possui sistema de gestão para hotelaria       
       
8 Possui seguros obrigatórios à atividade 

      
       
9 Possui certificação HACCP       
       

10 Promove ações de divulgação do hotel em redes sociais 
      

       
11 Promove, elabora ou está inserido em rotas turísticas       

       

12 Pretende usufruir das rotas delineadas pela AHRP, usufruindo do efeito de 
associativismo       

       
13 Proporciona acesso à Internet para hóspedes 

      
       

14 Possui climatização dos espaços       
       

15 Possui SPA, piscina ou ginásio 
      

       
16 Dispõe de espaço de eventos       

       

17 

Possui parcerias com entidades externas, como empresas de atividades 
turísticas, promovendo a relação com os produtos turísticos associados à 
região, e assim, provocando um efeito de arrastamento económico-social e 
cultural na região 

      

       
18 Promove a gastronomia regional 

      
       

19 Promove a vinicultura regional       
       

20 Promove o artesanato regional 
      

       
21 Promove o património cultural da região       

       

22 Possui produção interna de vinho, azeite, atividade agrícola ou atividade 
pecuária       

       
23 Permite aos hóspedes participar na confeção de alimentos 

     
       

24 Promove atividades de contacto com a Natureza       
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Nº Questionário   Sim   Não   

       
25 Aproveita e valoriza as edificações pré-existentes  

      
       

26 Possui recursos humanos qualificados 
      

       
27 Acessibilidades adequadas       

       

28 
Linguagem arquitetónica de acordo com a traça típica do local e materiais de 
construção que se relacionem com a região onde o hotel se insere       

       

29 
Edificado em bom estado de conservação, nomeadamente a nível de imagem 
exterior da construção, fachadas e vãos exteriores       

       

30 
Espaços exteriores do hotel, bem conservados e coadunados com a paisagem 
natural que confere o espírito rural       

       

31 Espaços gerais do hotel, designadamente zonas internas sociais, em bom 
estado de conservação       

       

32 
Espaços íntimos do hotel, nomeadamente os quartos e outros tipos de 
alojamento, em bom estado de conservação       

       

33 Instalações sanitárias nas zonas sociais e íntimas, em bom estado de 
conservação       

              

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A Casa da Nora apresenta-se num espaço que não é rural, não tendo o 

distanciamento necessário a infraestruturas contemporâneas como estradas, 

armazéns e rotinas da população residente. 

Apesar disso, apresenta uma localização junto ao rio, que lhe dá um 

ambiente acolhedor e rural. Conta também com uma piscina exterior e um espaço 

de estar, recatado, que permite o afastamento à ‘vida real’. 

Promove o contacto com a natureza e algumas atividades ao ar livre de 

característica rural, bem como o contacto com a gastronomia e o artesanato local, 

criando também parcerias com empresas externas. 
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Empreendimento turístico: Casa da Nora

Morada: Rua Visconde do Rosário, 1, Redondelo

Data de Análise              25/03/2013 Hora de análise  - das   14:00   ás  19:30

Responsáve l pe lo Empreendimento: Fernando Moura

Esteve Presente? Sim X Não

Se não, fez-se representar? Sim Não

·   Acessos e direcções para chegar ao empreendimento;

·   S ina lética de percurso e identif icação do loca l;

·   Edif icado do empreendimento;

·   Lugar e  sua envolvente edificada;

Relatório de Análise Técnica

Aspectos e Factores de análise técnica:

Os acessos viários encontram-se em boas condições. Verificou-se, à data, a existência de

indicações, nas mudanças de direcção, nas proximidades do empreendimento.  

A sinalética existente é esclarecedora, do tipo de empreendimento turístico .

O edificado, é um Solar do séc.XVIII de feições barrocas, recuperado, adaptado e ampliado

para produto hoteleiro. A sua configuração pontua uma elevação geográfica em colina. O

gesto e traço da renovação e ampliação resultam e enquadram-se no edificado pré-existente.

O diálogo entre contemporânea dade e antiguidade resultam do ponto de vista funcional,

formal e material. O conjunto edificado é ainda composto ainda por um corpo destinado à

realização de eventos e um outro destinado a piscina coberta/descoberta e outros

equipamentos de SPA. É bem conseguido do ponto de vista arquitectónico, com uma

linguagem formal e material apropriadas e com escala adequada que favorece uma relação

com a sua envolvente natural muito apelativa. A relação espacial, interior/exterior é aprazível

e coerente com o ambiente em espaço rural. Os percursos exteriores permitem a percepção

do espaço envolvente e a sua relação com o edificado, sendo este subtil e nobre em

simultâneo. Em cada patamar que a geografia do terreno possui, oferece-se um espaço para

o descanso e para a contemplação da paisagem circundante.

O lugar é notoriamente de características rurais e habitacionais, não se notando, qualquer

outro tipo de actividade dissonante com as práticas em ambiente rural, idealizada pelo turista

tipo. É positiva, a noção de que nos afastamos dos centros povoados, em direcção ao sossego

e apaziguamento. 
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·   Lugar e  sua envolvente não edificada;

·    C omodidades interiores (Recepção e átr io de entrada)

·   C omodidades inter iores ( Acessos e zonas comuns, inc lui insta lações sanitár ias);

·   C omodidades inter iores (Quartos e  insta lações sanitárias pr ivativas);

·   C omodidades inter iores ( Restaurante e Bar);

O minifúndio e mancha florestal, intercalado por zonas habitacionais de 2 a 3 pisos,

caracteriza a envolvente próxima. É esta a imagem que marca o percurso até ao

Empreendimento. Aquando no Empreendimento, a sua circunscrição natural, oferece um

ambiente cénico muito interessante.     

A entrada é intuitiva. A recepção possui boa relação com as restantes comodidades interiores

do edifício principal. Assume uma posição central e serve de charneira aos diversos acessos

interiores. Iluminação natural adequada. Os elementos de arquitectura e decoração estão

ajustados ao conceito adoptado e à antiguidade e época do edificado. Muito acolhedor e nobre

em simultâneo. 

Globalmente os corredores de acesso são de circulação intuitiva. A decoração é adequada e

reconhece-se o bom gosto. Iluminação natural adequada. Percebe-se a renovação e

adaptação do edificado para produto hoteleiro e o respeito formal e material entre o "novo" e

o "velho". Especial destaque à biblioteca, com a sua lareira. Muito acolhedor e intimista.

Os quartos possuem dimensões adequadas e iluminação natural conveniente. Cada quarto é

diferenciado tematicamente dos restantes, na parte antiga do hotel, o que é muito positivo. O

mobiliário é contemporâneo e estabelece desta forma com o edificado um contraste de design

e material interessante. Responde pragmaticamente ás funções a que se destina. Estão

equipados com armário/roupeiro, Tv, telefone e instalação sanitária privativa. Apreciação

muito favorável na óptica do conforto visual.

Aqui estabelece-se, pelos envidraçados, uma relação visual muito forte com algumas

perspectivas do edificado e com a piscina, tendo a paisagem com horizonte como pano de

fundo. Funciona e é convidativo. A zona de bar é tematicamente apelativa. Os pratos

confecionados e apresentados, captam a essência da cozinha mediterrânica, pelos sabores e

texturas. A apresentação é cuidada, apelativa e contemporânea. Apetece voltar. 
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·   C omodidades inter iores (Sauna, jacuzzi, sa la de jogos, Spa, ginásio, outros)

·   C omodidades exter iores (C ampos de jogos, P iscina, ba lneários e  solár io exter ior);

·   C omodidades exter iores (Estacionamento);

·   C onsiderações técnico-construtivos;         

·   Genuinidade global

·   Observações adic ionais 

Por sua vez, o edifício de eventos assume-se como um dos ex-libris do empreendimento, pelo

faco de uma antiga adega ter sido adaptada. O seu interior cénico é impactante e muito

funcional quer para pequenos quer para grandes eventos. Apreciação muito favorável.

A piscina é de dimensões adequadas e proporcional á relação entre exterior e o edificado.

Entende-se como uma extensão da piscina interior. A sua relação com a envolvente, resulta.

Assim, como o solário desta, que nos permite, além de apanhar sol estar parcialmente

envoltos pelo edificado e contemplar a paisagem.

O estacionamento, tem uma capacidade de lugares suficientes, para a dimensão do

empreendimento. Não se analisa, aqui, o impacto nos dias de eventos. Estão salvaguardados

os devidos lugares percentuais a pessoas com mobilidade condicionada. A sua localização,

permite o necessário distanciamento, em relação às unidades de alojamento.

Não foram detectadas patologias construtivas, no edificado, quer pelo exterior, quer pelo

interior, o que num empreendimento desta dimensão e antiguidade demostra o cuidado e

apreço que os responsáveis nutrem pelo mesmo.

Á chegada, o impacto positivo causado, pelo edifício de época, e a sua envolvente natural e

humanizada eleva as espectativas genéricas, do público alvo, deste tipo de empreendimentos

turísticos. A envolvente, ajardinada, circundante ao edificado, caracterizam-no positivamente.

Demonstra ser genuíno em praticamente todos os aspectos. Sabe-se receber.

O empreendimento, é silencioso e permite o descanso. O pessoal, bem apresentado, é amável 

e disponível. 
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Hotel Rural 

Horta da Moura 
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Nº Questionário   Sim   Não   

              

1 Possui categoria de hotel entre 3 a 5 estrelas       
       
2 Possui Licenciamento pela Câmara Municipal 

     
       
3 Possui licença do Turismo de Portugal      
       
4 Promove internamente o espaço rural e produtos turísticos associados 

     
       
5 Promove ações de promoção internacional      
       
6 Possui imagem institucional 

     
       
7 Possui sistema de gestão para hotelaria      
       
8 Possui seguros obrigatórios à atividade 

     
       
9 Possui certificação HACCP      
       

10 Promove ações de divulgação do hotel em redes sociais 
      

       
11 Promove, elabora ou está inserido em rotas turísticas       

       

12 Pretende usufruir das rotas delineadas pela AHRP, usufruindo do efeito de 
associativismo       

       
13 Proporciona acesso à Internet para hóspedes 

      
       

14 Possui climatização dos espaços      
       

15 Possui SPA, piscina ou ginásio 
      

       
16 Dispõe de espaço de eventos       

       

17 

Possui parcerias com entidades externas, como empresas de atividades 
turísticas, promovendo a relação com os produtos turísticos associados à 
região, e assim, provocando um efeito de arrastamento económico-social e 
cultural na região 

     

       
18 Promove a gastronomia regional 

     
       

19 Promove a vinicultura regional      
       

20 Promove o artesanato regional 
     

       
21 Promove o património cultural da região       

       

22 Possui produção interna de vinho, azeite, atividade agrícola ou atividade 
pecuária      

       
23 Permite aos hóspedes participar na confeção de alimentos 

     
       

24 Promove atividades de contacto com a Natureza       
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Nº Questionário   Sim   Não   

       
25 Aproveita e valoriza as edificações pré-existentes  

      
       

26 Possui recursos humanos qualificados 
     

       
27 Acessibilidades adequadas       

       

28 
Linguagem arquitetónica de acordo com a traça típica do local e materiais de 
construção que se relacionem com a região onde o hotel se insere       

       

29 
Edificado em bom estado de conservação, nomeadamente a nível de imagem 
exterior da construção, fachadas e vãos exteriores       

       

30 
Espaços exteriores do hotel, bem conservados e coadunados com a paisagem 
natural que confere o espírito rural       

       

31 Espaços gerais do hotel, designadamente zonas internas sociais, em bom 
estado de conservação       

       

32 
Espaços íntimos do hotel, nomeadamente os quartos e outros tipos de 
alojamento, em bom estado de conservação       

       

33 Instalações sanitárias nas zonas sociais e íntimas, em bom estado de 
conservação       

              

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O hotel enquadra-se perfeitamente na linguagem arquitetónica do local, 

tendo valorizado o edificado existente de forma muito positiva e acolhedora. 

Enquadra-se, assim, nas espectativas genéricas do público-alvo.  

A existência de animais de quinta é uma mais-valia, bem como a promoção 

de atividades de contacto com a natureza. A natureza que circunda o edificado e a 

existência de piscina exterior são elementos bastante positivos na caracterização do 

hotel, visto proporcionarem espaços de descanso e silêncio. 

Salvaguarda-se que a checklist para este hotel foi elaborada de um modo 

diferenciado, assente numa pesquisa obtida pela informação transmitida pela 

página web e redes sociais de divulgação do hotel.   
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Empreendimento turístico:  Horta da Moura

Morada:   Monsaraz, Reguengos de Monsaraz

Data de Análise              07/03/2013 Hora de análise  das   14:30    ás     19:00

Responsáve l pe lo Empreendimento José Alves

Esteve Presente? Sim X Não

Se não, fez-se representar? Sim Não

·   Acessos e direcções para chegar ao empreendimento;

·   S ina lética de percurso e identif icação do loca l;

·   Edif icado do empreendimento;

·   Lugar e  sua envolvente edificada;

Relatório de Análise Técnica

Aspectos e Factores de análise técnica:

Os acessos viários encontram-se em razoáveis condições. De notar, à data, da inexistência de

indicações em determinados pontos chave do percurso até ao empreendimento.  

A sinalética é esclarecedora e caracterizadora do ambiente rural do empreendimento. O local

encontra-se bem identificado.

O edificado, reflecte o respeito pela paisagem e em princípios assentes na arquitectura

tradicional portuguesa da Região Alentejana. Este, ao longo de elevações geográficas, marca

o lugar e a paisagem positivamente. A diluição da sua massa construída ao longo das

sinuosidades geográficas, permite que surjam, pátios, patamares, percursos, alpendres e

ajardinados que pontuam os percursos e permitem a simbiose entre arquitectura e natureza.

A escala é ajustada. O empreendimento vai sendo descoberto enquanto se percorre-se.  

O lugar é notoriamente de características rurais e habitacionais (de escala tradicional), não se

notando, qualquer outro tipo de actividade dissonante com as práticas em ambiente rural,

idealizada pelo turista tipo. A sua proximidade ao leito de cheia, proporcionado pela barragem

do Alqueva, proporciona um horizonte muito atractivo.
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·   Lugar e  sua envolvente não edificada;

·    C omodidades interiores (Recepção e átr io de entrada)

·   C omodidades inter iores ( Acessos a zonas comuns, inc lui insta lações sanitár ias);

·   C omodidades inter iores (Quartos e  insta lações sanitárias pr ivativas);

·   C omodidades inter iores ( Restaurante e Bar);

·   C omodidades inter iores (Sauna, jacuzzi, sa la de jogos, Spa, ginásio, outros)

A sala de jogos insere-se numa sala de estar muito bem tematizada e acolhedora. A lareira

convida a permanecer e a deixar o tempo passar. Permite o convívio em simultâneo com um

eventual momento de leitura ou simplesmente de descanso.

O Latifúndio, intercalado por aglomerações habitacionais, de pequena dimensão, caracteriza a

envolvente natural da região. É esta a imagem que marca o percurso até ao Empreendimento. 

Aquando no Empreendimento, a geografia da região, oferece uma vista privilegiada.

Assume uma posição central e serve de charneira aos diversos acessos exteriores.

Iluminação natural adequada. Os elementos de arquitectura e decoração estão ajustados.

Globalmente os corredores de acesso são intuitivos, de fácil circulação e decorativamente

apelativos. Ao longo dos acessos surgem pontualmente, espaços de leitura e/ou de estar

muito bem aproveitados e estruturados. As instalações sanitárias estão convenientemente

equipadas e possuem dimensões adequadas.

Os quartos possuem dimensões adequadas e iluminação natural conveniente. O mobiliário

interage em equilíbrio com o ambiente cénico interior. Estão equipados com armário/roupeiro,

Tv, mini-bar, telefone e instalação sanitária privativa. Apreciação positiva na óptica da

decoração, do conforto e da funcionalidade.

O restaurante cumpre de forma muito positiva as funções a que se destina. A iluminação

natural é adequada. O número de lugares sentados corresponde percentualmente à

capacidade do empreendimento. O bar é calmo e tematicamente decorado, a disposição

circular do mobiliário é acolhedor. O seu carácter cénico interior é envolvente, muito por força

dos motivos de arquitectura tradicional da região. Possui oferta variada e diferenciada.
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·   C omodidades exter iores (C ampos de jogos, P iscina, ba lneários e  solár io exter ior);

·   C omodidades exter iores (Estacionamento);

·   C onsiderações técnico-construtivos;         

·   Genuinidade global

·   Observações adic ionais 

A piscina está bem localizada e tira partido da paisagem e da geografia do terreno. A sua

relação com a envolvente e a paisagem, resulta. Assim, o solário desta, permite-nos, além de

apanhar sol, contemplar a paisagem. O seu relativo afastamento às unidades de alojamento,

fomentando o passeio a pé por entre desníveis ajardinados, é uma mais valia. 

O estacionamento, tem uma capacidade de lugares suficientes, para a dimensão do

empreendimento. Estão salvaguardados os devidos lugares a pessoas com mobilidade

condicionada. A sua localização, próximo da entrada principal, garante silêncio ao

empreendimento.

Como única observação patológica verifica-se a necessidade regularizar os pavimentos

exteriores viários. As depressões causadas por chuvas e hábitos de circulação de veículos,

tornam-se incómodas. Não será de todo necessário a aplicação de outro material de

revestimento, bastando para o efeito, uma maior manutenção, dos mesmos.

Enquadra-se totalmente, nas espectativas genéricas, do público alvo, deste tipo de

empreendimentos turísticos. A geografia e a natureza circundante ao edificado, caracterizam-

no positivamente. A existência de animais de quinta, é uma mais valia. 

O empreendimento, é silencioso e permite o descanso. O pessoal, bem apresentado, é

amável e disponível. 
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Hotel rural 

Monte dos Apóstolos 
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Nº Questionário   Sim   Não   

              

1 Possui categoria de hotel entre 3 a 5 estrelas       
       
2 Possui Licenciamento pela Câmara Municipal 

     
       
3 Possui licença do Turismo de Portugal      
       
4 Promove internamente o espaço rural e produtos turísticos associados 

      
       
5 Promove ações de promoção internacional       
       
6 Possui imagem institucional 

      
       
7 Possui sistema de gestão para hotelaria       
       
8 Possui seguros obrigatórios à atividade 

      
       
9 Possui certificação HACCP       
       

10 Promove ações de divulgação do hotel em redes sociais 
      

       
11 Promove, elabora ou está inserido em rotas turísticas       

       

12 Pretende usufruir das rotas delineadas pela AHRP, usufruindo do efeito de 
associativismo       

       
13 Proporciona acesso à Internet para hóspedes 

      
       

14 Possui climatização dos espaços       
       

15 Possui SPA, piscina ou ginásio 
      

       
16 Dispõe de espaço de eventos       

       

17 

Possui parcerias com entidades externas, como empresas de atividades 
turísticas, promovendo a relação com os produtos turísticos associados à 
região, e assim, provocando um efeito de arrastamento económico-social e 
cultural na região 

      

       
18 Promove a gastronomia regional 

      
       

19 Promove a vinicultura regional       
       

20 Promove o artesanato regional 
      

       
21 Promove o património cultural da região       

       

22 Possui produção interna de vinho, azeite, atividade agrícola ou atividade 
pecuária       

       
23 Permite aos hóspedes participar na confeção de alimentos 

     
       

24 Promove atividades de contacto com a Natureza       
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Nº Questionário   Sim   Não   

       
25 Aproveita e valoriza as edificações pré-existentes  

      
       

26 Possui recursos humanos qualificados 
      

       
27 Acessibilidades adequadas       

       

28 
Linguagem arquitetónica de acordo com a traça típica do local e materiais de 
construção que se relacionem com a região onde o hotel se insere       

       

29 
Edificado em bom estado de conservação, nomeadamente a nível de imagem 
exterior da construção, fachadas e vãos exteriores       

       

30 
Espaços exteriores do hotel, bem conservados e coadunados com a paisagem 
natural que confere o espírito rural       

       

31 Espaços gerais do hotel, designadamente zonas internas sociais, em bom 
estado de conservação       

       

32 
Espaços íntimos do hotel, nomeadamente os quartos e outros tipos de 
alojamento, em bom estado de conservação       

       

33 Instalações sanitárias nas zonas sociais e íntimas, em bom estado de 
conservação       

              

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Hotel Rural marcado pela linguagem arquitetónica imponente e que 

caracteriza uma época. A sua reabilitação não cometeu o erro de se imitar o antigo 

com técnicas contemporâneas. 

A sua envolvente natural torna o ambiente acolhedor e propicia o descanso, 

mas, ao mesmo tempo, o convívio com a existência da piscina exterior e do espaço 

de lazer envolvente. 

Um dos mais marcantes pontos positivos deste hotel é a produção interna de 

cortiça que, ao mesmo tempo, promove o artesanato local, bem com atividades de 

contacto com a natureza. Possui também animais de quinta, com uma pista de 

hipismo. 
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Empreendimento turístico:    Monte dos Apóstolos

Morada:      Monte dos Apóstolos, Urra

Data de Análise              04/03/2013 Hora de análise  das   14:30    ás     18:00

Responsáve l pe lo Empreendimento Manuel Elias Martins

Esteve Presente? Sim X Não

Se não, fez-se representar? Sim Não

·   Acessos e direcções para chegar ao empreendimento;

·   S ina lética de percurso e identif icação do loca l;

·   Edif icado do empreendimento;

·   Lugar e  sua envolvente edificada;

Relatório de Análise Técnica

Aspectos e Factores de análise técnica:

Os acessos viários encontram-se em razoáveis condições. De notar a inexistência de

indicações em determinados pontos chave do percurso até ao empreendimento.  

A sinalética é esclarecedora e caracterizadora do ambiente rural do empreendimento. O local

encontra-se bem identificado.

O edificado, reflecte a sua antiguidade e características senhoriais, assentes na arquitectura

tradicional portuguesado Alto Alentejo. Pertencente à "Casa" uma capela, enobrece os seus

alçados e remete o nosso imaginário, para tempos antigos. O conjunto pontua um monte e

marca o lugar e a paisagem.

O lugar é notoriamente de características rurais e habitacionais (de escala tradicional), não se

notando, qualquer outro tipo de actividade dissonante com as práticas em ambiente rural,

idealizada pelo turista tipo.
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·   Lugar e  sua envolvente não edificada;

·    C omodidades interiores (Recepção e átr io de entrada)

·   C omodidades inter iores ( Acessos e zonas comuns, inc lui insta lações sanitár ias);

·   C omodidades inter iores (Quartos e  insta lações sanitárias pr ivativas);

·   C omodidades inter iores ( Restaurante e Bar);

·   C omodidades inter iores (Sauna, jacuzzi, sa la de jogos, Spa, ginásio, outros)

Sem análise.

O Latifúndio, intercalado por aglomerações habitacionais, de pequena dimensão, caracteriza a

envolvente natural da região. É esta a imagem que marca o percurso até ao Empreendimento. 

Aquando no Empreendimento, a geografia da região, oferece uma vista privilegiada. O maciço

geográfico, revela vale e montanha como horizonte, convidando à contemplação.     

Bem localizados e boa relação com as restantes comodidades interiores. Assume uma posição

central e serve de charneira aos diversos acessos interiores. Iluminação natural adequada. Os

elementos de arquitectura e decoração estão ajustados. A sala de estar comum, funde-se com 

estes espaços e a presença da lareira, tornam o momento da chegada, bastante acolhedor.

Globalmente os corredores de acesso são de fácil circulação e decorativamente apelativos. As

escadas de acesso ao piso superior são demasiado ingremes, tornando difícil a subida e

inseguro a descida das mesmas. Para suavizar este facto, serve a existência de um elevador

de dimensões adequadas e bem integrado na arquitectura espacial interior. As instalações

sanitárias estão convenientemente equipadas e possuem dimensões acima do convencional. A

azulejaria do Alto Alentejo aplicada nas suas paredes caracterizam-nas positivamente.

Os quartos possuem dimensões adequadas e iluminação natural conveniente. O mobiliário é

de época e interage em equilíbrio com o ambiente cénico interior. Estão equipados com

armário/roupeiro, Tv, mini-bar, telefone e instalação sanitária privativa. Apreciação positiva

na óptica do conforto e da funcionalidade.

O bar é adjacente e dá apoio ao restaurante. Cumpre as funções a que se destina. Discreto e

tematicamente decorado. Por sua vez o espaço de refeições é acolhedor e tranquilo. O seu

carácter cénico interior é envolvente, muito por força dos motivos de arquitectura tradicional

da região. A sua capacidade é correspondente ao número de unidades de alojamento.
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·   C omodidades exter iores (C ampos de jogos, P iscina, ba lneários e  solár io exter ior);

·   C omodidades exter iores (Estacionamento);

·   C onsiderações técnico-construtivos;         

·   Genuinidade global

·   Observações adic ionais 

A piscina está bem localizada e tira partido da paisagem e da geografia do terreno. A sua

relação com a envolvente e a paisagem, resulta. Assim, o solário desta, permite-nos, além de

apanhar sol, contemplar a paisagem. O seu relativo afastamento à "casa" permitindo o

passeio a pé por entre desníveis ajardinados, é uma mais valia. 

O estacionamento, tem uma capacidade de lugares mais do que suficiente, para a dimensão

do empreendimento. Estão salvaguardados os devidos lugares a pessoas com mobilidade

condicionada. A sua localização, no entanto quebra a relação visual que a "casa" tem com a

paisagem.

Como única observação patológica verifica-se a necessidade regularizar os pavimentos

exteriores viários. As depressões causadas por chuvas e hábitos de circulação de veículos,

tornam-se incómodas. Não será de todo necessário a aplicação de outro material de

revestimento, bastando para o efeito, uma maior manutenção, dos mesmos.

Enquadra-se totalmente, nas espectativas genéricas, do público alvo, deste tipo de

empreendimentos turísticos. A geografia e a natureza circundante ao edificado, caracterizam-

no positivamente. Não se cometeu o erro de imitar o antigo com materiais e técnicas

contemporâneas. A existência de animais de quinta, é uma mais valia. 

O empreendimento, é silencioso e permite o descanso. O pessoal, bem apresentado, é

amável e disponível. 
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António 
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Nº Questionário   Sim   Não   

              

1 Possui categoria de hotel entre 3 a 5 estrelas       
       
2 Possui Licenciamento pela Câmara Municipal 

      
       
3 Possui licença do Turismo de Portugal      
       
4 Promove internamente o espaço rural e produtos turísticos associados 

      
       
5 Promove ações de promoção internacional       
       
6 Possui imagem institucional 

      
       
7 Possui sistema de gestão para hotelaria       
       
8 Possui seguros obrigatórios à atividade 

      
       
9 Possui certificação HACCP       
       

10 Promove ações de divulgação do hotel em redes sociais 
      

       
11 Promove, elabora ou está inserido em rotas turísticas       

       

12 Pretende usufruir das rotas delineadas pela AHRP, usufruindo do efeito de 
associativismo       

       
13 Proporciona acesso à Internet para hóspedes 

      
       

14 Possui climatização dos espaços      
       

15 Possui SPA, piscina ou ginásio 
      

       
16 Dispõe de espaço de eventos       

       

17 

Possui parcerias com entidades externas, como empresas de atividades 
turísticas, promovendo a relação com os produtos turísticos associados à 
região, e assim, provocando um efeito de arrastamento económico-social e 
cultural na região 

      

       
18 Promove a gastronomia regional 

      
       

19 Promove a vinicultura regional       
       

20 Promove o artesanato regional 
      

       
21 Promove o património cultural da região       

       

22 Possui produção interna de vinho, azeite, atividade agrícola ou atividade 
pecuária       

       
23 Permite aos hóspedes participar na confeção de alimentos 

     
       

24 Promove atividades de contacto com a Natureza       
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Nº Questionário   Sim   Não   

       
25 Aproveita e valoriza as edificações pré-existentes  

      
       

26 Possui recursos humanos qualificados 
      

       
27 Acessibilidades adequadas       

       

28 
Linguagem arquitetónica de acordo com a traça típica do local e materiais de 
construção que se relacionem com a região onde o hotel se insere       

       

29 
Edificado em bom estado de conservação, nomeadamente a nível de imagem 
exterior da construção, fachadas e vãos exteriores       

       

30 
Espaços exteriores do hotel, bem conservados e coadunados com a paisagem 
natural que confere o espírito rural       

       

31 Espaços gerais do hotel, designadamente zonas internas sociais, em bom 
estado de conservação       

       

32 
Espaços íntimos do hotel, nomeadamente os quartos e outros tipos de 
alojamento, em bom estado de conservação       

       

33 Instalações sanitárias nas zonas sociais e íntimas, em bom estado de 
conservação       

              

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Enquadra-se, totalmente, nas espectativas genéricas do público-alvo deste 

tipo de empreendimentos turísticos.  

Em termos de linguagem arquitetónica, assumiu-se o existente antigo e o 

contemporâneo, e procurou-se o equilíbrio entre ambos. A existência de animais 

selvagens, que percorrem o empreendimento como se este fosse o seu habitat 

natural é valiosa.  

O prato gastronómico apresentado é genuíno, e é de confeção regional. O 

hóspede sente-se em casa e como parte da família. Os sabores das iguarias 

degustadas são ricos e apreciados. O empreendimento é silencioso e permite o 

descanso. 

Como pontos fortes, o hotel conta com uma capela recuperada, mas de 

modo tradicional, e uma piscina exterior. É um bom exemplo de hotel rural pelas 

características apresentadas, não havendo pontos negativos a referir. 



 

LEVANTAMENTO E ESTUDO DE REQUALIFICAÇÃO DOS HOTÉIS RURAIS E 
ADEQUAÇÃO AO PERFIL "HOTEL RURAL" 

304 

 

 

  

Empreendimento turístico: Quinta de Santo António

Morada:     Estrada de Barbacena, Elvas

Data de Análise              05/03/2013 Hora de análise  das   09:30    ás     14:00

Responsáve l pe lo Empreendimento Filipa Lopes

Esteve Presente? Sim X Não

Se não, fez-se representar? Sim Não

·   Acessos e direcções para chegar ao empreendimento;

·   S ina lética de percurso e identif icação do loca l;

·   Edif icado do empreendimento;

·   Lugar e  sua envolvente edificada;

Relatório de Análise Técnica

Aspectos e Factores de análise técnica:

Os acessos viários encontram-se em razoáveis condições. De notar a inexistência de

indicações em determinados pontos chave do percurso até ao empreendimento.  

A sinalética é esclarecedora e caracterizadora do ambiente rural do empreendimento. O local

encontra-se bem identificado.

O edificado, reflecte a sua antiguidade e características senhoriais, assentes na arquitectura

tradicional portuguesa do Alto Alentejo. Um pórtico como entrada da "Casa", revela um pátio

com fonte em pedra, central a este, uma capela, datada, dos inícios do séc.XVIII, confirma as

espectativas sobre o carácter do empreendimento. Genuíno e nobre, os seus alçados e

configuração remetem o nosso imaginário, para outras épocas. O conjunto edificado pontua e

marca o lugar e a paisagem da herdade .

O lugar é notoriamente de características rurais e habitacionais (de escala tradicional), não se

notando, qualquer outro tipo de actividade dissonante com as práticas em ambiente rural,

idealizada pelo turista tipo.
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·   Lugar e  sua envolvente não edificada;

·    C omodidades interiores (Recepção e átr io de entrada)

·   C omodidades inter iores ( Acessos e zonas comuns, inc lui insta lações sanitár ias);

·   C omodidades inter iores (Quartos e  insta lações sanitárias pr ivativas);

·   C omodidades inter iores ( Restaurante e Bar);

·   C omodidades inter iores (Sauna, jacuzzi, sa la de jogos, Spa, ginásio, outros)

Sem análise.

O Latifúndio, intercalado por aglomerações habitacionais, de pequena dimensão, caracteriza a

envolvente natural da região. É esta a imagem que marca o percurso até ao Empreendimento. 

Aquando no Empreendimento, a geografia da região, oferece uma vista privilegiada. O maciço

geográfico, revela montes e planícies como horizonte, convidando à contemplação.     

Bem localizados e boa relação com as restantes comodidades interiores. Assume uma posição

central e serve de charneira aos diversos acessos interiores. Iluminação natural adequada. Os

elementos de arquitectura e decoração estão ajustados e coerentes com o carácter senhorial

e nobiliárquico.

Globalmente os corredores de acesso são de circulação intuitiva e decorativamente

apelativos. Os acessos entre espaços comuns são pontuados por outros sub-espaços de estar,

muito bem articulados, permitindo um usufruto casual. As instalações sanitárias são muito

funcionais e estão convenientemente equipadas, possuindo, também, dimensões acima do

convencional.

Os quartos possuem dimensões adequadas e iluminação natural conveniente. O mobiliário é

de época e interage em equilíbrio com o ambiente cénico interior. Estão equipados com

armário/roupeiro, Tv, mini-bar, telefone e instalação sanitária privativa. Apreciação positiva

na óptica do conforto, da envolvência e da funcionalidade.

O bar é adjacente e dá apoio ao restaurante. Cumpre as funções a que se destina. Discreto e

marcado por uma lareira típica da região e apetecível. Por sua vez o espaço de refeições é

acolhedor, tranquilo e apropriados toques de requinte. O seu carácter cénico interior é

envolvente, muito por força dos motivos de arquitectura tradicional da região. A sua

capacidade é correspondente ao número de unidades de alojamento.
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·   C omodidades exter iores (C ampos de jogos, P iscina, ba lneários e  solár io exter ior);

·   C omodidades exter iores (Estacionamento);

·   C onsiderações técnico-construtivos;         

·   Genuinidade global

·   Observações adic ionais 

A piscina está bem localizada e tira partido da paisagem e da geografia do terreno. A sua

relação com a envolvente e a paisagem, resulta. Assim, o solário desta, permite-nos, além de

apanhar sol, contemplar a paisagem. O seu relativo afastamento à "casa" permitindo o

passeio a pé por entre ajardinados, pátios, lagos artificiais e ambientes diversificados de

arvoredo de pequena e grande dimensão, é uma mais valia. 

O estacionamento, tem uma capacidade de lugares mais do que suficiente, para a dimensão

do empreendimento. Estão salvaguardados os devidos lugares a pessoas com mobilidade

condicionada. A sua localização, sendo no exterior do "murado" do empreendimento, garante

tranquilidade e silêncio aos utentes.

Verifica-se a necessidade regularizar os pavimentos exteriores viários e pedonais. As

depressões causadas por chuvas e hábitos de circulação de veículos, tornam-se incómodas.

Não será de todo necessário a aplicação de outro material de revestimento, bastando para o

efeito, uma maior manutenção, dos mesmos. Os destacamentos e manchas nos paramentos

verticais; paredes exteriores e muros, serão resolvidos pelo mesmo método referido para os

pavimentos. Em forma de conclusão, a manutenção é preventiva destes acontecimentos. Os

materiais aplicados na arquitectura tradicional desta região, carecem disso mesmo.

Enquadra-se totalmente, nas espectativas genéricas, do público alvo, deste tipo de

empreendimentos turísticos. A geografia e a natureza circundante ao edificado, caracterizam-

no positivamente. Não se cometeu o erro de imitar o antigo com materiais e técnicas

contemporâneas. A existência de animais de quinta e variados ambientes naturais e

ajardinados, é uma mais valia. É um equipamento de referência.

O empreendimento, é silencioso e permite o descanso. O pessoal, bem apresentado, é

amável e disponível. Os pratos gastronómicos apresentados, são reveladores, do espírito

dedicado dos responsáveis. Sabores da região com uma apresentação contemporânea e

sugestiva. Ficam na memória. É o empreendimento que se recomenda a familiares e amigos.
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Monte Xisto 

Hotel Rural 
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Nº Questionário   Sim   Não   

              

1 Possui categoria de hotel entre 3 a 5 estrelas       
       
2 Possui Licenciamento pela Câmara Municipal 

      
       
3 Possui licença do Turismo de Portugal       
       
4 Promove internamente o espaço rural e produtos turísticos associados 

      
       
5 Promove ações de promoção internacional       
       
6 Possui imagem institucional 

      
       
7 Possui sistema de gestão para hotelaria       
       
8 Possui seguros obrigatórios à atividade 

      
       
9 Possui certificação HACCP       
       

10 Promove ações de divulgação do hotel em redes sociais 
      

       
11 Promove, elabora ou está inserido em rotas turísticas       

       

12 Pretende usufruir das rotas delineadas pela AHRP, usufruindo do efeito de 
associativismo       

       
13 Proporciona acesso à Internet para hóspedes 

      
       

14 Possui climatização dos espaços       
       

15 Possui SPA, piscina ou ginásio 
      

       
16 Dispõe de espaço de eventos       

       

17 

Possui parcerias com entidades externas, como empresas de atividades 
turísticas, promovendo a relação com os produtos turísticos associados à 
região, e assim, provocando um efeito de arrastamento económico-social e 
cultural na região 

      

       
18 Promove a gastronomia regional 

      
       

19 Promove a vinicultura regional       
       

20 Promove o artesanato regional 
      

       
21 Promove o património cultural da região       

       

22 Possui produção interna de vinho, azeite, atividade agrícola ou atividade 
pecuária       

       
23 Permite aos hóspedes participar na confeção de alimentos 

     
       

24 Promove atividades de contacto com a Natureza       
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Nº Questionário   Sim   Não   

       
25 Aproveita e valoriza as edificações pré-existentes  

      
       

26 Possui recursos humanos qualificados 
      

       
27 Acessibilidades adequadas       

       

28 
Linguagem arquitetónica de acordo com a traça típica do local e materiais de 
construção que se relacionem com a região onde o hotel se insere       

       

29 
Edificado em bom estado de conservação, nomeadamente a nível de imagem 
exterior da construção, fachadas e vãos exteriores       

       

30 
Espaços exteriores do hotel, bem conservados e coadunados com a paisagem 
natural que confere o espírito rural       

       

31 Espaços gerais do hotel, designadamente zonas internas sociais, em bom 
estado de conservação       

       

32 
Espaços íntimos do hotel, nomeadamente os quartos e outros tipos de 
alojamento, em bom estado de conservação       

       

33 Instalações sanitárias nas zonas sociais e íntimas, em bom estado de 
conservação       

              

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O conjunto arquitetónico capta a essência da arquitetura tradicional e torna-

a contemporânea, apesar de não ser a linguagem típica do local. 

Tem como principais elementos positivos, a produção de chás para consumo 

interno e venda de produtos locais, a piscina exterior de água aquecida e realização 

de eventos. O empreendimento é silencioso, permite o descanso e promove o 

convívio entre os utentes. 

A natureza que envolve o edificado é uma mais-valia e torna o ambiente 

acolhedor. 
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Empreendimento turístico: Hotel Rural Monte Xisto

Morada: Herdade do Juncalinho, Vale das Éguas

Data de Análise              10/03/2013 Hora de análise  das   09:00    ás     13:00

Responsáve l pe lo Empreendimento Carlos Nascimento

Esteve Presente? Sim X Não

Se não, fez-se representar? Sim Não

·   Acessos e direcções para chegar ao empreendimento;

·   S ina lética de percurso e identif icação do loca l;

·   Edif icado do empreendimento;

·   Lugar e  sua envolvente edificada;

Relatório de Análise Técnica

Aspectos e Factores de análise técnica:

Os acessos viários encontram-se em razoáveis condições. De notar a inexistência de

indicações em determinados pontos chave do percurso até ao empreendimento.  

A sinalética é esclarecedora e caracterizadora do ambiente rural do empreendimento. O local

encontra-se bem identificado.

O edificado, construído de raiz, não estando afecto a alguma pré -existência, apresenta

aspectos da arquitectura tradicional portuguesa do Alentejo, com reinterpretações formais e

funcionais. Resolvido em dois pisos e em dois corpos edificados, a sua relação com a

envolvente paisagística funciona. Estabelece com os arranjos exteriores e com o a piscina um

todo harmonioso e de proporções formais e de escala adequadas. A separação do edificado

em dois corpos evidencia a separação das funções, comuns e privadas. O conceito

arquitectónico seguido assenta numa linguagem apelativa. Os jogos lumínicos, no período do

ocaso, são cativantes.

O lugar é notoriamente de características rurais e habitacionais (de escala tradicional), não se

notando, qualquer outro tipo de actividade dissonante com as práticas em ambiente rural,

idealizada pelo turista tipo.
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·   Lugar e  sua envolvente não edificada;

·    C omodidades interiores (Recepção e átr io de entrada)

·   C omodidades inter iores ( Acessos e zonas comuns, inc lui insta lações sanitár ias);

·   C omodidades inter iores (Quartos e  insta lações sanitárias pr ivativas);

·   C omodidades inter iores ( Restaurante e Bar);

·   C omodidades inter iores (Sauna, jacuzzi, sa la de jogos, Spa, ginásio, outros)

Sem análise.

O Latifúndio, intercalado por aglomerações habitacionais de pequena dimensão, caracteriza a

envolvente natural da região. É esta a imagem que marca o percurso até ao Empreendimento.

Bem localizados e boa relação com as restantes comodidades interiores. Assume uma posição

central e serve de charneira aos diversos acessos e espaços. Iluminação natural adequada.

Os elementos de arquitectura e decoração estão ajustados e coerentes com o carácter do

empreendimento. A localização da recepção permite um contacto visual, com grande parte

dos acessos, quer interiores quer exteriores, o que transmite sensação de controlo e

segurança sendo em simultâneo acolhedor.

Globalmente os corredores de acesso são de circulação intuitiva e cromaticamente apelativos.

As instalações sanitárias são muito funcionais e estão convenientemente equipadas e

tematizadas, possuindo, também, dimensões adequadas. A sala de estar comum, é apelativa,

acolhedora com decoração maximal. Esta está resolvida em vários sub-espaços, permitindo

uma utilização democrática por parte de utentes e visitantes. Tematicamente é apelativa e

possui uma relação visual forte e bem conseguida com a piscina.

Os quartos possuem dimensões adequadas e iluminação natural conveniente. O mobiliário é

adequado e muito apelativo, transmitindo genuinidade e bom gosto. Estão equipados com

armário/roupeiro, Tv, mini-bar, telefone e instalação sanitária privativa. Apreciação muito

positiva na óptica da funcionalidade e da decoração.

O bar é adjacente e dá apoio ao restaurante. Cumpre as funções a que se destina. Permite

um contacto visual constante com o restaurante, por partilharem a mesma espacialidade. O

que é interessante. Também funciona para jantares de grupo. O seu carácter cénico interior é

envolvente, muito por força dos motivos de arquitectura tradicional da região recriados e de

aspectos decorativos muito interessantes. A sua capacidade é correspondente ao número de

unidades de alojamento.
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·   C omodidades exter iores (C ampos de jogos, P iscina, ba lneários e  solár io exter ior);

·   C omodidades exter iores (Estacionamento);

·   C onsiderações técnico-construtivos;         

·   Genuinidade global

·   Observações adic ionais 

A piscina está bem localizada, entre os dois corpos edificados que formam o hotel. A sua

relação com a envolvente e os espaços exteriores , resulta muito bem. A sua relação com o

edificado, transforma a piscina numa espécie ex-libris do empreendimento. Estar na piscina ou 

no seu solário e poder estar em contacto com as vivências das "duas casas" num ambiente

descontraído e familiar é positivo. 

O estacionamento, tem uma capacidade de lugares suficientes, para a dimensão do

empreendimento. Estão salvaguardados os devidos lugares a pessoas com mobilidade

condicionada.

Não se verificaram, à data, patologias construtivas, quer no edificado, quer nos arranjos

exteriores.

Enquadra-se, nas espectativas genéricas, do público alvo, deste tipo de empreendimentos

turísticos, elevando-as até. O conjunto arquitectónico capta a essência da arquitectura

tradicional e torna-a contemporânea. 

 O empreendimento, é silencioso, permite o descanso e promove o convívio entre os utentes.
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Santa Bárbara dos 
Mineiros  

Hotel Rural 
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Nº Questionário   Sim   Não   

              

1 Possui categoria de hotel entre 3 a 5 estrelas       
       
2 Possui Licenciamento pela Câmara Municipal 

     
       
3 Possui licença do Turismo de Portugal      
       
4 Promove internamente o espaço rural e produtos turísticos associados 

     
       
5 Promove ações de promoção internacional      
       
6 Possui imagem institucional 

     
       
7 Possui sistema de gestão para hotelaria      
       
8 Possui seguros obrigatórios à atividade 

     
       
9 Possui certificação HACCP      
       

10 Promove ações de divulgação do hotel em redes sociais 
      

       
11 Promove, elabora ou está inserido em rotas turísticas       

       

12 Pretende usufruir das rotas delineadas pela AHRP, usufruindo do efeito de 
associativismo       

       
13 Proporciona acesso à Internet para hóspedes 

      
       

14 Possui climatização dos espaços      
       

15 Possui SPA, piscina ou ginásio 
      

       
16 Dispõe de espaço de eventos      

       

17 

Possui parcerias com entidades externas, como empresas de atividades 
turísticas, promovendo a relação com os produtos turísticos associados à 
região, e assim, provocando um efeito de arrastamento económico-social e 
cultural na região 

     

       
18 Promove a gastronomia regional 

     
       

19 Promove a vinicultura regional      
       

20 Promove o artesanato regional 
     

       
21 Promove o património cultural da região       

       

22 Possui produção interna de vinho, azeite, atividade agrícola ou atividade 
pecuária      

       
23 Permite aos hóspedes participar na confeção de alimentos 

     
       

24 Promove atividades de contacto com a Natureza      
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Nº Questionário   Sim   Não   

       
25 Aproveita e valoriza as edificações pré-existentes  

      
       

26 Possui recursos humanos qualificados 
     

       
27 Acessibilidades adequadas       

       

28 
Linguagem arquitetónica de acordo com a traça típica do local e materiais de 
construção que se relacionem com a região onde o hotel se insere       

       

29 
Edificado em bom estado de conservação, nomeadamente a nível de imagem 
exterior da construção, fachadas e vãos exteriores       

       

30 
Espaços exteriores do hotel, bem conservados e coadunados com a paisagem 
natural que confere o espírito rural       

       

31 Espaços gerais do hotel, designadamente zonas internas sociais, em bom 
estado de conservação       

       

32 
Espaços íntimos do hotel, nomeadamente os quartos e outros tipos de 
alojamento, em bom estado de conservação       

       

33 Instalações sanitárias nas zonas sociais e íntimas, em bom estado de 
conservação       

              

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Hotel que traça uma linguagem arquitetónica típica do local e vai de 

encontro àquilo que o público-alvo procura neste tipo de empreendimento turístico. 

Promove a sua divulgação em redes sociais, bem como o património cultural 

da região. 

Os espaços exteriores estão coadunados com a paisagem natural que 

confere a característica de espirito rural. A piscina exterior propicia o convívio entre 

os hóspedes, apesar de proporcionar também o seu descanso. 

Salvaguarda-se que a checklist para este hotel foi elaborada de um modo 

diferenciado, assente numa pesquisa obtida pela informação transmitida pela 

página web e redes sociais de divulgação do hotel.  
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Vila Planície 

Hotel Rural 
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Nº Questionário   Sim   Não   

              

1 Possui categoria de hotel entre 3 a 5 estrelas       
       
2 Possui Licenciamento pela Câmara Municipal 

     
       
3 Possui licença do Turismo de Portugal      
       
4 Promove internamente o espaço rural e produtos turísticos associados 

      
       
5 Promove ações de promoção internacional       
       
6 Possui imagem institucional 

      
       
7 Possui sistema de gestão para hotelaria       
       
8 Possui seguros obrigatórios à atividade 

      
       
9 Possui certificação HACCP       
       

10 Promove ações de divulgação do hotel em redes sociais 
      

       
11 Promove, elabora ou está inserido em rotas turísticas       

       

12 Pretende usufruir das rotas delineadas pela AHRP, usufruindo do efeito de 
associativismo       

       
13 Proporciona acesso à Internet para hóspedes 

      
       

14 Possui climatização dos espaços       
       

15 Possui SPA, piscina ou ginásio 
      

       
16 Dispõe de espaço de eventos       

       

17 

Possui parcerias com entidades externas, como empresas de atividades 
turísticas, promovendo a relação com os produtos turísticos associados à 
região, e assim, provocando um efeito de arrastamento económico-social e 
cultural na região 

      

       
18 Promove a gastronomia regional 

      
       

19 Promove a vinicultura regional       
       

20 Promove o artesanato regional 
      

       
21 Promove o património cultural da região       

       

22 Possui produção interna de vinho, azeite, atividade agrícola ou atividade 
pecuária       

       
23 Permite aos hóspedes participar na confeção de alimentos 

     
       

24 Promove atividades de contacto com a Natureza       
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Nº Questionário   Sim   Não   

       
25 Aproveita e valoriza as edificações pré-existentes  

      
       

26 Possui recursos humanos qualificados 
      

       
27 Acessibilidades adequadas       

       

28 
Linguagem arquitetónica de acordo com a traça típica do local e materiais de 
construção que se relacionem com a região onde o hotel se insere       

       

29 
Edificado em bom estado de conservação, nomeadamente a nível de imagem 
exterior da construção, fachadas e vãos exteriores       

       

30 
Espaços exteriores do hotel, bem conservados e coadunados com a paisagem 
natural que confere o espírito rural       

       

31 Espaços gerais do hotel, designadamente zonas internas sociais, em bom 
estado de conservação       

       

32 
Espaços íntimos do hotel, nomeadamente os quartos e outros tipos de 
alojamento, em bom estado de conservação       

       

33 Instalações sanitárias nas zonas sociais e íntimas, em bom estado de 
conservação       

              

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Hotel rural que não vai de encontro ao idealizado ou esperado pelo turista-

tipo, que procura o carácter associado ao turismo em espaço rural. O facto de o 

empreendimento pontuar a planície alentejana permite a contemplação da 

paisagem e do seu horizonte. A linguagem arquitetónica é marcada pela 

tradicionalidade presente no local. 

O empreendimento é silencioso e permite o descanso, com algumas reservas 

nos períodos de maior afluência, pelo facto do estacionamento ser próximo às 

unidades de alojamento.  

Promove atividades de encontro com a natureza, tanto via terrestre como 

pelo mar, e as piscinas exteriores marcam também a sua paisagem e envolvente. 
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Empreendimento turístico:  Vila Planície

Morada:      Rua da Barrada, 13, Telheiro, Monsarraz

Data de Análise              07/03/2013 Hora de análise  das   09:30    ás     13:00

Responsáve l pe lo Empreendimento Rogério

Esteve Presente? Sim Não X

Se não, fez-se representar? Sim X Não

·   Acessos e direcções para chegar ao empreendimento;

·   S ina lética de percurso e identif icação do loca l;

·   Edif icado do empreendimento;

·   Lugar e  sua envolvente edificada;

Relatório de Análise Técnica

Aspectos e Factores de análise técnica:

Os acessos viários encontram-se em boas condições. Deverá ser feito um reforço de

indicações, nas mudanças de direcção, nas proximidades do empreendimento.  

A sinalética existente é esclarecedora, do tipo de empreendimento turístico .

O edificado, caracteriza-se por, uma desfragmentação da massa construída, favorecendo uma

relação interior/exterior aprazível e coerente com o ambiente em espaço rural. Os percursos

mistos que cerzem o conjunto edificado, permitem a percepção do espaço envolvente e

circunscrito, como são, a piscina, os ajardinados e os terrenos de cultivo que caracterizam a

envolvente. O edificado remete-nos para a imagem de aldeamento turístico inserido em

espaço rural. As unidades de alojamento estão dispostas e resolvidas como "casas"

geminadas. Este facto revela-se interessante, numa perspectiva de que o seu conjunto recria

a disposição do edificado como se de uma aldeia alentejana se tratasse, com a sua escala

contida em um piso ao longo de um arruamento. 

O lugar é notoriamente de características rurais e habitacionais, de baixa densidade

populacional, não se notando qualquer outro tipo de actividade dissonante com as práticas em

ambiente rural, idealizada pelo turista tipo.
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·   Lugar e  sua envolvente não edificada;

·    C omodidades interiores (Recepção e átr io de entrada)

·   C omodidades inter iores ( Acessos e zonas comuns, inc lui insta lações sanitár ias);

·   C omodidades inter iores (Quartos e  insta lações sanitárias pr ivativas);

·   C omodidades inter iores ( Restaurante e Bar);

O Latifúndio, intercalado por zonas habitacionais de 1 a 2 pisos, caracteriza a envolvente

próxima. É esta a imagem que marca o percurso até ao Empreendimento. Aquando no

Empreendimento, a sua disposição, oferece um ambiente cénico interessante.     

À chegada este elemento, quer do ponto de vista formal, quer da sua localização, remete-nos

para a sua semelhança a um parque de campismo. Articula-se, com a sala de estar e com a

sala de refeições, espaços estes, que também nos remetem para um ambiente de parque de

campismo. Não é propriamente uma apreciação negativa não deixando de ser um facto que o

diferencia do imaginário do turista-tipo.

Os acessos são genericamente exteriores, apoiados por iluminação artificial. Na sua

generalidade todas as comodidades comuns são de acesso pelo exterior. As instalações

sanitárias, que servem os espaços comuns (sala de estar, sala de refeições e bar) possuem

dimensões adequadas e são funcionais.

Os quartos possuem dimensões adequadas e iluminação natural conveniente. O mobiliário é

despojado, sem ser contemporâneo e responde pragmaticamente ás funções a que se

destina. Estão equipados com armário/roupeiro, Tv, telefone, kitchenette, espaço de

refeições, sala de estar e instalação sanitária privativa. Apreciação muito positiva, pelo facto

de todas estas valências estarem bem articuladas e estruturadas no seu interior. O descanso

de quem ocupa o quarto não é perturbado por quem está na sala de estar. Possui dimensões

de suite, com a mais valia de possuir um alpendre exterior, muito convidativo.

A sala de refeições contempla o período de pequenos-almoços, almoço e jantar. Está

espacialmente articulado com uma sala de estar com equipamentos audiovisuais. Poderá

haver, algum conflito entre quem pretende utilizar a sala de refeições de uma forma tranquila

e com silêncio e entre quem pretende ver televisão ou ouvir música. Deverá ser

reconsiderada esta relação "open space" entre estas comodidades. Os espaços são bem

iluminados naturalmente, pela existência de envidraçados com adequada dimensão. No

entanto não é possibilitado a contemplação da paisagem e do seu horizonte, pelo facto de as

unidades de alojamento servirem de barreira visual.
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·   C omodidades inter iores (Sauna, jacuzzi, sa la de jogos, Spa, ginásio, outros)

·   C omodidades exter iores (C ampos de jogos, P iscina, ba lneários e  solár io exter ior);

·   C omodidades exter iores (Estacionamento);

·   C onsiderações técnico-construtivos;         

·   Genuinidade global

·   Observações adic ionais 

Sem análise

A piscina é de dimensões adequadas e proporcional ao edificado. A sua relação com a

envolvente, resulta. Assim, como o solário desta, que nos permite, além de apanhar sol,

contemplar a paisagem e o seu horizonte. 

O estacionamento, é feito ao longo do arruamento e defronte a cada uma das unidades de

alojamento. Em períodos de maior afluência, poderá este facto, ser foco de ruído e de invasão

dos veículos a uma zona de circulação que deveria privilegiar o passeio a pé. No entanto

estão salvaguardados os devidos lugares percentuais a pessoas com mobilidade condicionada

e a sua capacidade corresponde ao número de utentes do empreendimento.

Não foram detectadas patologias construtivas, no edificado, quer pelo exterior, quer pelo

interior.

Á chegada, a semelhança formal e funcional com estereótipo dos parques de campismo, não é 

propriamente negativo. Traz até alguma nostalgia estival. No entanto, "foge" do idealizado ou

esperado pelo turista-tipo, que procura o carácter associado ao turismo em espaço rural. O

facto do empreendimento pontuar a planície alentejana permite a contemplação da paisagem

e do seu horizonte. 

O empreendimento, é silencioso e permite o descanso, com algumas reservas nos períodos de 

maior afluência, pelo facto do estacionamento ser próximo às unidades de alojamento. O

pessoal, bem apresentado, é amável e disponível. 
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Bética 

Hotel Rural 
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Nº Questionário   Sim   Não   

              

1 Possui categoria de hotel entre 3 a 5 estrelas       
       
2 Possui Licenciamento pela Câmara Municipal 

      
       
3 Possui licença do Turismo de Portugal      
       
4 Promove internamente o espaço rural e produtos turísticos associados 

      
       
5 Promove ações de promoção internacional       
       
6 Possui imagem institucional 

      
       
7 Possui sistema de gestão para hotelaria       
       
8 Possui seguros obrigatórios à atividade 

      
       
9 Possui certificação HACCP       
       

10 Promove ações de divulgação do hotel em redes sociais 
      

       
11 Promove, elabora ou está inserido em rotas turísticas       

       

12 Pretende usufruir das rotas delineadas pela AHRP, usufruindo do efeito de 
associativismo       

       
13 Proporciona acesso à Internet para hóspedes 

      
       

14 Possui climatização dos espaços       
       

15 Possui SPA, piscina ou ginásio 
      

       
16 Dispõe de espaço de eventos       

       

17 

Possui parcerias com entidades externas, como empresas de atividades 
turísticas, promovendo a relação com os produtos turísticos associados à 
região, e assim, provocando um efeito de arrastamento económico-social e 
cultural na região 

      

       
18 Promove a gastronomia regional 

      
       

19 Promove a vinicultura regional       
       

20 Promove o artesanato regional 
      

       
21 Promove o património cultural da região       

       

22 Possui produção interna de vinho, azeite, atividade agrícola ou atividade 
pecuária       

       
23 Permite aos hóspedes participar na confeção de alimentos 

     
       

24 Promove atividades de contacto com a Natureza       
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Nº Questionário   Sim   Não   

       
25 Aproveita e valoriza as edificações pré-existentes  

      
       

26 Possui recursos humanos qualificados 
      

       
27 Acessibilidades adequadas       

       

28 
Linguagem arquitetónica de acordo com a traça típica do local e materiais de 
construção que se relacionem com a região onde o hotel se insere       

       

29 
Edificado em bom estado de conservação, nomeadamente a nível de imagem 
exterior da construção, fachadas e vãos exteriores       

       

30 
Espaços exteriores do hotel, bem conservados e coadunados com a paisagem 
natural que confere o espírito rural       

       

31 Espaços gerais do hotel, designadamente zonas internas sociais, em bom 
estado de conservação       

       

32 
Espaços íntimos do hotel, nomeadamente os quartos e outros tipos de 
alojamento, em bom estado de conservação       

       

33 Instalações sanitárias nas zonas sociais e íntimas, em bom estado de 
conservação       

              

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O edifício enquadra-se do ponto de vista arquitetónico, nas referências e 

influências regionais. Interiormente, esse enquadramento também se verifica e de 

forma muito positiva. O facto de não estar inserido num ambiente natural posiciona 

o empreendimento afastado do idealizado pelo turista-tipo, que procura o Turismo 

em Espaço Rural. Apesar disso, a piscina exterior proporciona o recato necessário a 

quem quer isolar-se da rotina.  

O hotel possui também um espaço de eventos para a organização de festas, 

reuniões etc. 
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Empreendimento turístico: Bética

Morada:   Rua do Outeiro, Pias, Serpa

Data de Análise              06/03/2013 Hora de análise  das   09:00    ás     13:00

Responsáve l pe lo Empreendimento Pedro

Esteve Presente? Sim X Não

Se não, fez-se representar? Sim Não

·   Acessos e direcções para chegar ao empreendimento;

·   S ina lética de percurso e identif icação do loca l;

·   Edif icado do empreendimento;

·   Lugar e  sua envolvente edificada;

Relatório de Análise Técnica

Aspectos e Factores de análise técnica:

Os acessos viários encontram-se em razoáveis condições. De notar a inexistência de

indicações em determinados pontos chave do percurso até ao empreendimento.  

A sinalética é esclarecedora e caracterizadora do tipo de empreendimento. O local encontra-

se bem identificado, à chegada.

O edificado, reflecte a arquitectura tradicional portuguesa Alentejana. Encontra-se circunscrito

e inserido na densa malha construída da Vila de Pias. O edifício resolvido em 2 pisos está

delimitado por dois acessos viários municipais (Rua do Outeiro e Rua do Passo) e pelo edifício

da Sociedade Agrícola de Pias. Possui ,no seu logradouro, um pátio que a forma em "L" do

edifício, o resguarda da circulação viária e dos ritmos quotidianos envolventes.     

A envolvente caracteriza-se por habitações, comércio tradicional , serviços e acessos viários

de tráfego médio . A localidade apresenta uma rotina diária com ritmos, considerados

conflituosos com os valores que o turista tipo procura nos denominados empreendimentos

turísticos em espaço rural, sendo alguns deles a serenidade envolvente e o afastamento de

rotinas que caracterizam o dia-a-dia laboral. 
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·   Lugar e  sua envolvente não edificada;

·    C omodidades interiores (Recepção e átr io de entrada)

·   C omodidades inter iores ( Acessos, inc lui insta lações sanitár ias);

·   C omodidades inter iores (Quartos e  insta lações sanitárias pr ivativas);

·   C omodidades inter iores ( Restaurante e Bar);

·   C omodidades inter iores (Sauna, jacuzzi, sa la de jogos, Spa, ginásio, outros)

Sem análise.

O Latifúndio, em planície e intercalado por aglomerações habitacionais, de pequena e média

dimensão, caracteriza a envolvente natural da região. É esta a imagem que marca o percurso

até à Vila de Pias. 

Bem localizada e boa relação com as restantes comodidades interiores. Assume uma posição

de charneira aos diversos acessos e espaços interiores. Iluminação natural adequada. Apesar

de os elementos de arquitectura e decoração não se associarem à temática do turismo em

espaço rural, verifica-se o cuidado e aprumo com recurso à "exposição" de artigos

arqueológicos da região da Bética Hispânica. 

Globalmente os corredores de acesso são de circulação intuitiva e decorativamente

apelativos. O pavimento cerâmico tradicional confere-lhe riqueza plástica e alguma

genuinidade. As instalações sanitárias são funcionais e estão convenientemente equipadas,

possuindo também, dimensões adequadas.

Os quartos possuem dimensões adequadas e iluminação natural conveniente. Cada unidade

de alojamento possui uma decoração temática diferenciada das restantes. Apreciação

satisfatória na óptica da funcionalidade e do conforto.

O bar comunica positivamente com a sala de estar comum, sendo esta apelativa e

confortável. O espaço de refeições, embora de dimensões reduzidas é espacialmente flexível

e bem tematizado, de acordo com o carácter cénico que o empreendimento adoptou. A sua

capacidade é correspondente ao número de unidades de alojamento.
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·   C omodidades exter iores (C ampos de jogos, P iscina, ba lneários e  solár io exter ior);

·   C omodidades exter iores (Estacionamento);

·   C onsiderações técnico-construtivos;         

·   Genuinidade global

·   Observações adic ionais 

A piscina localiza-se no pátio do logradouro, estando relacionada visualmente com os espaços

interiores de convívio e do bar. O pátio de dimensões reduzidas condiciona por sua vez a

piscina e o seu solário, sendo assim também estes, de dimensões reduzidas. O facto de este

pátio estar circunscrito por edificação, torna-se um pouco claustrofóbico e sem vistas de

paisagem.

O estacionamento, não tem uma capacidade de lugares suficientes, para a dimensão do

empreendimento. Não estão salvaguardados os devidos lugares a pessoas com mobilidade

condicionada. À chegada existe apenas a alternativa de os veículos ficarem estacionados ao

longo da estrada municipal, não tendo esta capacidade para tal. 

À data não se verificaram patologias no edificado, quer interiormente, quer exteriormente.

O edifício enquadra-se do ponto de vista arquitectónico, nas referências e influências da

regionais. Interiormente, esse enquadramento também se verifica e de forma muito positiva.

No entanto a localidade apresenta uma rotina diária com ritmos, considerados conflituosos

com os valores que o turista tipo procura nos denominados empreendimentos turísticos em

espaço rural, sendo alguns deles a serenidade envolvente e o afastamento de rotinas que

caracterizam o dia-a-dia laboral. O facto de não estar inserido num ambiente natural,

posiciona o empreendimento afastado do idealizado pelo turista-tipo, que procura o Turismo

em Espaço Rural.
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Herdade Naveterra  

Hotel Rural 
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Nº Questionário   Sim   Não   

              

1 Possui categoria de hotel entre 3 a 5 estrelas       
       
2 Possui Licenciamento pela Câmara Municipal 

      
       
3 Possui licença do Turismo de Portugal       
       
4 Promove internamente o espaço rural e produtos turísticos associados 

      
       
5 Promove ações de promoção internacional       
       
6 Possui imagem institucional 

      
       
7 Possui sistema de gestão para hotelaria       
       
8 Possui seguros obrigatórios à atividade 

      
       
9 Possui certificação HACCP       
       

10 Promove ações de divulgação do hotel em redes sociais 
      

       
11 Promove, elabora ou está inserido em rotas turísticas       

       

12 Pretende usufruir das rotas delineadas pela AHRP, usufruindo do efeito de 
associativismo       

       
13 Proporciona acesso à Internet para hóspedes 

      
       

14 Possui climatização dos espaços       
       

15 Possui SPA, piscina ou ginásio 
      

       
16 Dispõe de espaço de eventos       

       

17 

Possui parcerias com entidades externas, como empresas de atividades 
turísticas, promovendo a relação com os produtos turísticos associados à 
região, e assim, provocando um efeito de arrastamento económico-social e 
cultural na região 

      

       
18 Promove a gastronomia regional 

      
       

19 Promove a vinicultura regional       
       

20 Promove o artesanato regional 
      

       
21 Promove o património cultural da região       

       

22 Possui produção interna de vinho, azeite, atividade agrícola ou atividade 
pecuária       

       
23 Permite aos hóspedes participar na confeção de alimentos 

     
       

24 Promove atividades de contacto com a Natureza       
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Nº Questionário   Sim   Não   

       
25 Aproveita e valoriza as edificações pré-existentes  

      
       

26 Possui recursos humanos qualificados 
      

       
27 Acessibilidades adequadas       

       

28 
Linguagem arquitetónica de acordo com a traça típica do local e materiais de 
construção que se relacionem com a região onde o hotel se insere       

       

29 
Edificado em bom estado de conservação, nomeadamente a nível de imagem 
exterior da construção, fachadas e vãos exteriores       

       

30 
Espaços exteriores do hotel, bem conservados e coadunados com a paisagem 
natural que confere o espírito rural       

       

31 Espaços gerais do hotel, designadamente zonas internas sociais, em bom 
estado de conservação       

       

32 
Espaços íntimos do hotel, nomeadamente os quartos e outros tipos de 
alojamento, em bom estado de conservação       

       

33 Instalações sanitárias nas zonas sociais e íntimas, em bom estado de 
conservação       

              

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A geografia e a natureza circundante ao edificado caracterizam-no 

positivamente. A existência de animais de quinta que tornam vários espaços do 

hotel no seu habitat natural, e os variados ambientes naturais e a paisagem rural, 

são uma mais-valia. 

Os espaços verdes, bem como a piscina exterior, permitem o descanso 

afastado de rotinas e movimentos citadinos. 

A linguagem arquitetónica é imponente e marca a paisagem do local. A sua 

localização é propícia para apreciar a envolvente natural. 
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Empreendimento turístico: Hotel Rural Naveterra

Morada:    Herdade Nave Baixo, São Brás dos Matos

Data de Análise              05/03/2013 Hora de análise  das   14:30    ás     19:00

Responsáve l pe lo Empreendimento José Manuel Casimiro 

Esteve Presente? Sim X Não

Se não, fez-se representar? Sim Não

·   Acessos e direcções para chegar ao empreendimento;

·   S ina lética de percurso e identif icação do loca l;

·   Edif icado do empreendimento;

·   Lugar e  sua envolvente edificada;

Relatório de Análise Técnica

Aspectos e Factores de análise técnica:

Os acessos viários encontram-se em razoáveis condições. De notar a inexistência de

indicações em determinados pontos chave do percurso até ao empreendimento.  

A sinalética é esclarecedora e caracterizadora do ambiente rural do empreendimento. O local

encontra-se bem identificado.

O edificado, reflecte a arquitectura tradicional portuguesa do Alto Alentejo. Um pórtico como

entrada da "Casa", revela uma disposição em "L" de dois edifícios, ambos de um piso. Um

com espaços comuns e unidades de alojamento e outro só com unidades de alojamento. A

sua configuração em "L" permite uma relação arrebatadora, com a paisagem no caso do

primeiro e tranquilidade e recato no caso do segundo. O conjunto edificado pontua e marca o

lugar e a paisagem da herdade .

O lugar é notoriamente de características rurais e habitacionais (de escala tradicional), não se

notando, qualquer outro tipo de actividade dissonante com as práticas em ambiente rural,

idealizada pelo turista tipo.
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·   Lugar e  sua envolvente não edificada;

·    C omodidades interiores (Recepção e átr io de entrada)

·   C omodidades inter iores ( Acessos e zonas comuns, inc lui insta lações sanitár ias);

·   C omodidades inter iores (Quartos e  insta lações sanitárias pr ivativas);

·   C omodidades inter iores ( Restaurante e Bar);

·   C omodidades inter iores (Sauna, jacuzzi, sa la de jogos, Spa, ginásio, outros)

Sem análise.

O Latifúndio, intercalado por aglomerações habitacionais, de pequena dimensão, caracteriza a

envolvente natural da região. É esta a imagem que marca o percurso até ao Empreendimento. 

Aquando no Empreendimento, a geografia da região, oferece uma vista privilegiada. O maciço

geográfico, revela montes, planícies e expressivos leitos de água como horizonte, convidando

à contemplação. A presença de animais, nomeadamente, cavalos nas imediações e em plena

natureza é surpreendente.

Bem localizados e boa relação com as restantes comodidades interiores. Assume uma posição

central e serve de charneira aos diversos acessos e espaços. Iluminação natural adequada.

Os elementos de arquitectura e decoração estão ajustados e coerentes com o carácter do

empreendimento. A localização da recepção permite um contacto visual, com grande parte

dos acessos, quer interiores quer exteriores, o que transmite sensação de controlo e

segurança.

Globalmente os corredores de acesso são de circulação intuitiva e decorativamente

apelativos. As instalações sanitárias são muito funcionais e estão convenientemente equipadas 

e tematizadas, possuindo, também, dimensões adequadas.

Os quartos possuem dimensões adequadas e iluminação natural conveniente. O mobiliário é

pouco apelativo e não nos transmite acolhimento. Os quartos em geral são "frios" no que

respeita ao seu arranjo interior. As paredes "despidas" e o chão cerâmico, acentuam essa

"frieza" espacial. Estão equipados com armário/roupeiro, Tv, mini-bar, telefone e instalação

sanitária privativa. Apreciação satisfatória na óptica da funcionalidade.

O bar é adjacente e dá apoio ao restaurante. Cumpre as funções a que se destina. Permite

um contacto visual constante com a sala de estar comum, por partilharem a mesma

espacialidade. O que é interessante e funciona em jantares de grupo. O seu carácter cénico

interior é envolvente, muito por força dos motivos de arquitectura tradicional da região. A sua

capacidade é correspondente ao número de unidades de alojamento.
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·   C omodidades exter iores (C ampos de jogos, P iscina, ba lneários e  solár io exter ior);

·   C omodidades exter iores (Estacionamento);

·   C onsiderações técnico-construtivos;         

·   Genuinidade global

·   Observações adic ionais 

A piscina está bem localizada e tira partido da paisagem e da geografia do terreno. A sua

relação com a envolvente e a paisagem, resulta. Assim, o solário desta, permite-nos, além de

apanhar sol, contemplar a paisagem. O seu relativo afastamento à "casa" permitindo o

passeio a pé ao longo do ajardinado. A sua vista privilegiada sobre o horizonte, transforma a

piscina numa espécie ex-libris do empreendimento. Estar na piscina ou no seu solário e

contemplar a paisagem que defronte se revela é um momento memorável.

O estacionamento, tem uma capacidade de lugares mais do que suficiente, para a dimensão

do empreendimento. Estão salvaguardados os devidos lugares a pessoas com mobilidade

condicionada. A sua localização, sendo no exterior do "murado" do empreendimento, garante

tranquilidade e silêncio aos utentes.

Verifica-se a necessidade regularizar os pavimentos exteriores viários, na zona do

parqueamento automóvel. As depressões causadas por chuvas e hábitos de circulação de

veículos, tornam-se incómodas. Não será de todo necessário a aplicação de outro material de

revestimento, bastando para o efeito, uma maior manutenção, dos mesmos.

Enquadra-se, nas espectativas genéricas, do público alvo, deste tipo de empreendimentos

turísticos. A geografia e a natureza circundante ao edificado, caracterizam-no positivamente.

A existência de animais de quinta e variados ambientes naturais e ajardinados, é uma mais

valia.

 O empreendimento, é silencioso e permite o descanso.
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Hotel Rural 

Monte da Lezíria 
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Nº Questionário   Sim   Não   

              

1 Possui categoria de hotel entre 3 a 5 estrelas       
       
2 Possui Licenciamento pela Câmara Municipal 

      
       
3 Possui licença do Turismo de Portugal      
       
4 Promove internamente o espaço rural e produtos turísticos associados 

      
       
5 Promove ações de promoção internacional       
       
6 Possui imagem institucional 

      
       
7 Possui sistema de gestão para hotelaria       
       
8 Possui seguros obrigatórios à atividade 

      
       
9 Possui certificação HACCP       
       

10 Promove ações de divulgação do hotel em redes sociais 
      

       
11 Promove, elabora ou está inserido em rotas turísticas       

       

12 Pretende usufruir das rotas delineadas pela AHRP, usufruindo do efeito de 
associativismo       

       
13 Proporciona acesso à Internet para hóspedes 

      
       

14 Possui climatização dos espaços       
       

15 Possui SPA, piscina ou ginásio 
      

       
16 Dispõe de espaço de eventos       

       

17 

Possui parcerias com entidades externas, como empresas de atividades 
turísticas, promovendo a relação com os produtos turísticos associados à 
região, e assim, provocando um efeito de arrastamento económico-social e 
cultural na região 

      

       
18 Promove a gastronomia regional 

      
       

19 Promove a vinicultura regional       
       

20 Promove o artesanato regional 
      

       
21 Promove o património cultural da região       

       

22 Possui produção interna de vinho, azeite, atividade agrícola ou atividade 
pecuária       

       
23 Permite aos hóspedes participar na confeção de alimentos 

     
       

24 Promove atividades de contacto com a Natureza       
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Nº Questionário   Sim   Não   

       
25 Aproveita e valoriza as edificações pré-existentes  

      
       

26 Possui recursos humanos qualificados 
      

       
27 Acessibilidades adequadas       

       

28 
Linguagem arquitetónica de acordo com a traça típica do local e materiais de 
construção que se relacionem com a região onde o hotel se insere       

       

29 
Edificado em bom estado de conservação, nomeadamente a nível de imagem 
exterior da construção, fachadas e vãos exteriores       

       

30 
Espaços exteriores do hotel, bem conservados e coadunados com a paisagem 
natural que confere o espírito rural       

       

31 Espaços gerais do hotel, designadamente zonas internas sociais, em bom 
estado de conservação       

       

32 
Espaços íntimos do hotel, nomeadamente os quartos e outros tipos de 
alojamento, em bom estado de conservação       

       

33 Instalações sanitárias nas zonas sociais e íntimas, em bom estado de 
conservação       

              

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Apesar de, exteriormente, não se enquadrar nas espectativas genéricas, do 

público-alvo deste tipo de empreendimentos turísticos, é um hotel com uma 

marcada presença na paisagem envolvente. Necessita de mais espaços verdes para 

que possa ser considerado ‘rural’ e para atenuar a marcada e humanizada 

edificação e arranjos exteriores. 

Apesar destes pontos referidos a nível arquitetónico, o seu interior é 

acolhedor, silencioso e tanto permite o descanso como promove o convívio entre os 

utentes. 

  



 

LEVANTAMENTO E ESTUDO DE REQUALIFICAÇÃO DOS HOTÉIS RURAIS E 
ADEQUAÇÃO AO PERFIL "HOTEL RURAL" 

337 

 

 

  

Empreendimento turístico: Hotel Rural Monte da Lezíria

Morada: E.M. 1087, Monte da Lezíria, V.N. de Santo André

Data de Análise              10/03/2013 Hora de análise  das   13:30    ás     19:00

Responsáve l pe lo Empreendimento Rui Cintrão da Silva

Esteve Presente? Sim X Não

Se não, fez-se representar? Sim Não

·   Acessos e direcções para chegar ao empreendimento;

·   S ina lética de percurso e identif icação do loca l;

·   Edif icado do empreendimento;

·   Lugar e  sua envolvente edificada;

Relatório de Análise Técnica

Aspectos e Factores de análise técnica:

Os acessos viários encontram-se em boas condições. De notar a inexistência de indicações

em determinados pontos chave do percurso até ao empreendimento.  

A sinalética é esclarecedora e caracterizadora do ambiente rural do empreendimento. O local

encontra-se bem identificado.

O edificado, construído de raiz, não estando afecto a alguma pré -existência, apresenta

aspectos da arquitectura tradicional portuguesa do Alentejo, com reinterpretações formais e

funcionais. A sua edificação surge integrada numa urbanização de plano loteado em parcelas.

Resolvido em dois pisos e implantado em "L", num corpo só. O conceito arquitectónico seguido

assenta numa linguagem formal muito pouco apelativa e pesada. Embora inserido num pinhal

de plantio disperso, este não é suficiente e/ou capaz de amenizar ou integrar a massa

construída.  

O lugar é notoriamente de características rurais e habitacionais (de escala tradicional), não se

notando, qualquer outro tipo de actividade dissonante com as práticas em ambiente rural,

idealizada pelo turista tipo. A sua localização limítrofe à Vila Nova de Santo André, não afecta

negativamente o empreendimento, em termos de ruídos e ritmos viários ou outros aspectos

dissonantes com as práticas idealizadas em turismo rural.
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·   Lugar e  sua envolvente não edificada;

·    C omodidades interiores (Recepção e átr io de entrada)

·   C omodidades inter iores ( Acessos e zonas comuns, inc lui insta lações sanitár ias);

·   C omodidades inter iores (Quartos e  insta lações sanitárias pr ivativas);

·   C omodidades inter iores ( Restaurante e Bar);

·   C omodidades inter iores (Sauna, jacuzzi, sa la de jogos, Spa, ginásio, outros)

Sem análise.

O Latifúndio e minifúndio em terras planas, intercalados por lezírias e ínsuas afectas à Lagoa

de Santo André, pinhais e aglomerações habitacionais de pequena dimensão, caracterizam a

envolvente natural da região. É esta a imagem que marca o percurso até ao Empreendimento.

Bem localizados e boa relação com as restantes comodidades interiores. Assume uma posição

central e serve de charneira aos diversos acessos e espaços. Iluminação natural adequada.

Os elementos de arquitectura e decoração estão ajustados e coerentes com o carácter do

empreendimento. A localização da recepção permite um contacto visual, com grande parte

dos acessos, quer interiores quer exteriores, o que transmite sensação de controlo e

segurança sendo em simultâneo acolhedor.

Globalmente os corredores de acesso são de circulação intuitiva e cromaticamente apelativos.

As instalações sanitárias são muito funcionais e estão convenientemente equipadas, possuindo

também, dimensões adequadas. A sala de estar comum, é apelativa, acolhedora com

decoração apropriada. Esta está resolvida em sub-espaços, permitindo uma utilização

democrática por parte de utentes e visitantes. Tematicamente é apelativa.

Os quartos possuem dimensões adequadas e iluminação natural conveniente. O mobiliário é

funcional mas não transmite genuinidade e apreço decorativo. Estão equipados com

armário/roupeiro, Tv, mini-bar, telefone e instalação sanitária privativa. Apreciação

satisfatória na óptica da funcionalidade e da decoração.

O bar partilha a mesma espacialidade que um conjunto de sub-espaços de estar e conviver,

bem tematizados e decorados, o que é muito positivo. Cumpre as funções a que se destina. O

espaço de refeições é apelativo tematicamente e decorativamente. Não se relaciona

fisicamente ou visualmente com o exterior, o que torna o espaço um pouco "enclausurado". A

sua capacidade, é cumprida, percentualmente, de acordo com o número de unidades de

alojamento.
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·   C omodidades exter iores (C ampos de jogos, P iscina, ba lneários e  solár io exter ior);

·   C omodidades exter iores (Estacionamento);

·   C onsiderações técnico-construtivos;         

·   Genuinidade global

·   Observações adic ionais 

Sem análise.

O estacionamento, tem uma grande capacidade de lugares. Este assume demasiado destaque, 

aquando do primeiro contacto visual com o empreendimento. O asfalto negro reveste

praticamente toda a área do mesmo. Afecta negativamente a imagem do hotel. Estão

salvaguardados os devidos lugares a pessoas com mobilidade condicionada.

Não se verificaram, à data, patologias construtivas, quer no edificado, quer nos arranjos

exteriores.

Exteriormente não se enquadra, nas espectativas genéricas, do público alvo, deste tipo de

empreendimentos turísticos. Deverá ser equacionado um estudo e/ou conceito de arquitectura

paisagística, no sentido de atenuar/amenizar a linguagem "pesada" e muito humanizada do

edificado e dos seus arranjos exteriores.

 O empreendimento, é silencioso, permite o descanso e promove o convívio entre os utentes.
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Monte da Rosada 

Hotel Rural 
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Nº Questionário   Sim   Não   

              

1 Possui categoria de hotel entre 3 a 5 estrelas       
       
2 Possui Licenciamento pela Câmara Municipal 

      
       
3 Possui licença do Turismo de Portugal       
       
4 Promove internamente o espaço rural e produtos turísticos associados 

      
       
5 Promove ações de promoção internacional       
       
6 Possui imagem institucional 

      
       
7 Possui sistema de gestão para hotelaria       
       
8 Possui seguros obrigatórios à atividade 

      
       
9 Possui certificação HACCP       
       

10 Promove ações de divulgação do hotel em redes sociais 
      

       
11 Promove, elabora ou está inserido em rotas turísticas       

       

12 Pretende usufruir das rotas delineadas pela AHRP, usufruindo do efeito de 
associativismo       

       
13 Proporciona acesso à Internet para hóspedes 

      
       

14 Possui climatização dos espaços       
       

15 Possui SPA, piscina ou ginásio 
      

       
16 Dispõe de espaço de eventos       

       

17 

Possui parcerias com entidades externas, como empresas de atividades 
turísticas, promovendo a relação com os produtos turísticos associados à 
região, e assim, provocando um efeito de arrastamento económico-social e 
cultural na região 

      

       
18 Promove a gastronomia regional 

      
       

19 Promove a vinicultura regional       
       

20 Promove o artesanato regional 
      

       
21 Promove o património cultural da região       

       

22 Possui produção interna de vinho, azeite, atividade agrícola ou atividade 
pecuária       

       
23 Permite aos hóspedes participar na confeção de alimentos 

     
       

24 Promove atividades de contacto com a Natureza       
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Nº Questionário   Sim   Não   

       
25 Aproveita e valoriza as edificações pré-existentes  

      
       

26 Possui recursos humanos qualificados 
      

       
27 Acessibilidades adequadas       

       

28 
Linguagem arquitetónica de acordo com a traça típica do local e materiais de 
construção que se relacionem com a região onde o hotel se insere       

       

29 
Edificado em bom estado de conservação, nomeadamente a nível de imagem 
exterior da construção, fachadas e vãos exteriores       

       

30 
Espaços exteriores do hotel, bem conservados e coadunados com a paisagem 
natural que confere o espírito rural       

       

31 Espaços gerais do hotel, designadamente zonas internas sociais, em bom 
estado de conservação       

       

32 
Espaços íntimos do hotel, nomeadamente os quartos e outros tipos de 
alojamento, em bom estado de conservação       

       

33 Instalações sanitárias nas zonas sociais e íntimas, em bom estado de 
conservação       

              

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O edifício enquadra-se, do ponto de vista arquitetónico, nas referências e 

influências regionais. Interiormente, esse enquadramento também se verifica e de 

forma muito positiva.  

Apesar de se apresentar localizado numa área com rotinas diárias e ritmos, 

o seu interior e a sua piscina exterior dão o recolhimento necessário a quem 

procura a serenidade e o afastamento de rotinas que caracterizam o dia-a-dia 

laboral. 

Proporciona também o convívio, visto ter espaço de eventos. 
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Empreendimento turístico: Monte da Rosada

Morada:   Largo da Rosada, 36, Arcos, Estremoz

Data de Análise              06/03/2013 Hora de análise  das   13:30    ás     19:30

Responsáve l pe lo Empreendimento Maria do Carmo

Esteve Presente? Sim X Não

Se não, fez-se representar? Sim Não

·   Acessos e direcções para chegar ao empreendimento;

·   S ina lética de percurso e identif icação do loca l;

·   Edif icado do empreendimento;

·   Lugar e  sua envolvente edificada;

Relatório de Análise Técnica

Aspectos e Factores de análise técnica:

Os acessos viários encontram-se em razoáveis condições. De notar a inexistência de

indicações em determinados pontos chave do percurso até ao empreendimento.  

A sinalética é esclarecedora e caracterizadora do tipo de empreendimento. O local encontra-

se bem identificado, à chegada.

O edificado, reflecte a arquitectura tradicional portuguesa do Alto Alentejo. Trata-se de um

propriedade murada, sendo esta delimitação necessária garantir a sua privacidade. A

propriedade de reduzidas dimensões permite o essencial dentro do contexto de

empreendimento rural. Um edifício que assume as funções de área de recepção e espaço de

estar e/ou convívio e um outro que resolvido em dois pisos e em formato "L", possui as

unidades de alojamento e restaurante no superior e as comodidades comuns, incluindo bar e

adega "museológica" no inferior.

Trata-se de um propriedade murada, para garantir a sua privacidade em relação a uma

envolvente caracterizada por terrenos de cultivo, habitações, comércio tradicional , serviços e

acessos viários de tráfego médio . A localidade apresenta uma rotina diária com ritmos,

considerados conflituosos com os valores que o turista tipo procura nos denominados

empreendimentos turísticos em espaço rural, sendo alguns deles a serenidade envolvente e o

afastamento de rotinas que caracterizam o dia-a-dia laboral. 
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·   Lugar e  sua envolvente não edificada;

·    C omodidades interiores (Recepção e átr io de entrada)

·   C omodidades inter iores ( Acessos, inc lui insta lações sanitár ias);

·   C omodidades inter iores (Quartos e  insta lações sanitárias pr ivativas);

·   C omodidades inter iores ( Restaurante e Bar);

·   C omodidades inter iores (Sauna, jacuzzi, sa la de jogos, Spa, ginásio, outros)

Um espaço situado no piso 0, que se reveste de características museológicas, com artigos e

objectos de uso em actividades relacionadas com a agricultura e vitivinicultura, merece uma

referência muito positiva na óptica do ambiente cénico que este proporciona ao

visitante/utente. O espaço além de permitir conhecer e estar em contacto com artefactos que

"escrevem" a história do ambiente rural e da sua exploração, permite também como se fosse

um cenário recreado de adega, conviver, estar e saborear produtos característicos da região

e do país.

O Latifúndio, em planície e intercalado por aglomerações habitacionais, de pequena e média

dimensão, caracteriza a envolvente natural da região. É esta a imagem que marca o percurso

até ao empreendimento. 

Assume uma posição externa ao "edifício de alojamento" e afastado em relação aos diversos

acessos e espaços. No entanto está próxima do portão principal da entrada e reveste-se de

particular por estar "inserido" num espaço de estar e conviver convenientemente estruturado.

Iluminação natural adequada. Os elementos de arquitectura e decoração estão ajustados e

coerentes com o carácter do empreendimento.

Globalmente os corredores de acesso são de circulação intuitiva e decorativamente

apelativos. O pavimento cerâmico com motivos e técnicas similares à azulejaria tradicional

portuguesa conferem-lhe riqueza plástica. As instalações sanitárias são funcionais e estão

convenientemente equipadas, possuindo também, dimensões adequadas.

Os quartos possuem dimensões adequadas e iluminação natural conveniente. O mobiliário é

pouco apelativo e não nos transmite acolhimento. Os quartos em geral são "frios" no que

respeita ao seu arranjo interior. As paredes "despidas" e o chão cerâmico, acentuam essa

"frieza" espacial. Apreciação satisfatória na óptica da funcionalidade.

O bar comunica positivamente com a sala de estar comum, estando esta "dividida" em sub-

espaços de estar apelativos e confortáveis. O restaurante no piso superior é espacialmente

flexível, na óptica do seu usufruto por grandes grupos. O seu carácter cénico interior é

envolvente, muito por força dos motivos de arquitectura tradicional da região. A sua

capacidade é correspondente ao número de unidades de alojamento.
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·   C omodidades exter iores (C ampos de jogos, P iscina, ba lneários e  solár io exter ior);

·   C omodidades exter iores (Estacionamento);

·   C onsiderações técnico-construtivos;         

·   Genuinidade global

·   Observações adic ionais 

A piscina assume uma posição tardoz em relação ao edifício principal, estando relacionada

visualmente com os espaços interiores de convívio e do bar no piso 0. A sua proporção é

adequada ao tipo e escala do empreendimento.

O estacionamento, não tem uma capacidade de lugares suficiente, para a dimensão do

empreendimento. Não estão salvaguardados os devidos lugares a pessoas com mobilidade

condicionada. À chegada e estando o portão de acesso fechado, existe apenas a alternativa

de os veículos ficarem estacionados ao longo da estrada municipal, não tendo esta capacidade

para tal. 

À data não se verificaram patologias no edificado, quer interiormente, quer exteriormente.

O edifício enquadra-se do ponto de vista arquitectónico, nas referências e influências da

regionais. Interiormente, esse enquadramento também se verifica e de forma muito positiva.

No entanto a localidade apresenta uma rotina diária com ritmos, considerados conflituosos

com os valores que o turista tipo procura nos denominados empreendimentos turísticos em

espaço rural, sendo alguns deles a serenidade envolvente e o afastamento de rotinas que

caracterizam o dia-a-dia laboral. 
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Casa Bela Moura 
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Nº Questionário   Sim   Não   

              

1 Possui categoria de hotel entre 3 a 5 estrelas       
       
2 Possui Licenciamento pela Câmara Municipal 

      
       
3 Possui licença do Turismo de Portugal       
       
4 Promove internamente o espaço rural e produtos turísticos associados 

      
       
5 Promove ações de promoção internacional       
       
6 Possui imagem institucional 

      
       
7 Possui sistema de gestão para hotelaria       
       
8 Possui seguros obrigatórios à atividade 

      
       
9 Possui certificação HACCP      
       

10 Promove ações de divulgação do hotel em redes sociais 
      

       
11 Promove, elabora ou está inserido em rotas turísticas       

       

12 Pretende usufruir das rotas delineadas pela AHRP, usufruindo do efeito de 
associativismo       

       
13 Proporciona acesso à Internet para hóspedes 

      
       

14 Possui climatização dos espaços      
       

15 Possui SPA, piscina ou ginásio 
      

       
16 Dispõe de espaço de eventos       

       

17 

Possui parcerias com entidades externas, como empresas de atividades 
turísticas, promovendo a relação com os produtos turísticos associados à 
região, e assim, provocando um efeito de arrastamento económico-social e 
cultural na região 

      

       
18 Promove a gastronomia regional 

      
       

19 Promove a vinicultura regional       
       

20 Promove o artesanato regional 
      

       
21 Promove o património cultural da região       

       

22 Possui produção interna de vinho, azeite, atividade agrícola ou atividade 
pecuária       

       
23 Permite aos hóspedes participar na confeção de alimentos 

      
       

24 Promove atividades de contacto com a Natureza       
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Nº Questionário   Sim   Não   

       
25 Aproveita e valoriza as edificações pré-existentes  

      
       

26 Possui recursos humanos qualificados 
      

       
27 Acessibilidades adequadas       

       

28 
Linguagem arquitetónica de acordo com a traça típica do local e materiais de 
construção que se relacionem com a região onde o hotel se insere       

       

29 
Edificado em bom estado de conservação, nomeadamente a nível de imagem 
exterior da construção, fachadas e vãos exteriores       

       

30 
Espaços exteriores do hotel, bem conservados e coadunados com a paisagem 
natural que confere o espírito rural       

       

31 Espaços gerais do hotel, designadamente zonas internas sociais, em bom 
estado de conservação       

       

32 
Espaços íntimos do hotel, nomeadamente os quartos e outros tipos de 
alojamento, em bom estado de conservação       

       

33 Instalações sanitárias nas zonas sociais e íntimas, em bom estado de 
conservação       

              

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Hotel que proporciona aos hóspedes o que se procura neste tipo de 

empreendimento turístico: a tranquilidade e o contacto com natureza. 

A arquitetura enquadra-se na linguagem envolvente,  tanto no exterior como 

no interior, de forma muito positiva. 

A piscina exterior proporciona um espaço de convívio e relaxamento 

essencial neste tipo de empreendimentos. 
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Empreendimento turístico: Hotel Rural Casa da Bela Moura

Morada: Estrada de Porches, Alporchinhos, Porches

Data de Análise              09/03/2013 Hora de análise  das   13:30    ás     19:00

Responsáve l pe lo Empreendimento Christophe H. J. Rijnders

Esteve Presente? Sim X Não

Se não, fez-se representar? Sim Não

·   Acessos e direcções para chegar ao empreendimento;

·   S ina lética de percurso e identif icação do loca l;

·   Edif icado do empreendimento;

·   Lugar e  sua envolvente edificada;

Relatório de Análise Técnica

Aspectos e Factores de análise técnica:

Os acessos viários encontram-se em razoáveis condições. De notar a inexistência de

indicações em determinados pontos chave do percurso até ao empreendimento.  

A sinalética é esclarecedora e caracterizadora do ambiente rural do empreendimento. O local

encontra-se bem identificado.

O edificado, apresenta aspectos da arquitectura tradicional portuguesa do Algarve. Resolvido

em dois pisos e em dois corpos edificados a sua relação com a envolvente paisagística

funciona. Estabelece com os arranjos exteriores e com o a piscina um todo harmonioso e de

proporções formais e de escala adequadas.

O lugar é notoriamente de características rurais e habitacionais (de escala tradicional), não se

notando, qualquer outro tipo de actividade dissonante com as práticas em ambiente rural,

idealizada pelo turista tipo.
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·   Lugar e  sua envolvente não edificada;

·    C omodidades interiores (Recepção e átr io de entrada)

·   C omodidades inter iores ( Acessos e zonas comuns, inc lui insta lações sanitár ias);

·   C omodidades inter iores (Quartos e  insta lações sanitárias pr ivativas);

·   C omodidades inter iores ( Restaurante e Bar);

O Latifúndio, intercalado por aglomerações habitacionais de pequena dimensão, caracteriza a

envolvente natural da região. É esta a imagem que marca o percurso até ao Empreendimento. 

Aquando no Empreendimento, a geografia da região, oferece uma relação paisagística com o

litoral algarvio. A estrada nacional que liga Alporchinhos a Armação de Pêra estrutura e

organiza a "mancha" edificada da envolvente.

Bem localizados e boa relação com as restantes comodidades interiores. Assume uma posição

central e serve de charneira aos diversos acessos e espaços. Iluminação natural adequada.

Os elementos de arquitectura e decoração estão ajustados e coerentes com o carácter do

empreendimento. A localização da recepção permite um contacto visual, com grande parte

dos acessos, quer interiores quer exteriores, o que transmite sensação de controlo e

segurança sendo em simultâneo acolhedor.

Globalmente os corredores de acesso são de circulação intuitiva e cromaticamente apelativos.

As instalações sanitárias são muito funcionais e estão convenientemente equipadas e

tematizadas, possuindo, também, dimensões adequadas. A sala de estar comum, é apelativa

e acolhedora. Esta está resolvida em vários espaços, permitindo uma utilização democrática

por parte de utentes e visitantes. Tematicamente é apelativa e possui uma relação visual forte

e bem conseguida com a piscina.

Os quartos possuem dimensões adequadas e iluminação natural conveniente. O mobiliário é

adequado e muito apelativo, transmitindo genuinidade e bom gosto. As unidades de

alojamento integram pequenos espaços de estar muito convidativos. Estão equipados com

armário/roupeiro, Tv, mini-bar, telefone e instalação sanitária privativa. Apreciação muito

positiva na óptica da funcionalidade e da decoração.

O bar é adjacente e dá apoio ao restaurante. Cumpre as funções a que se destina. Permite

um contacto visual constante com o restaurante, por partilharem a mesma espacialidade. O

que é interessante e funciona em jantares de grupo. O seu carácter cénico interior é

envolvente, muito por força dos motivos de arquitectura tradicional da região e de aspectos

decorativos muito interessantes. A sua capacidade é correspondente ao número de unidades

de alojamento.
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·   C omodidades inter iores (Sauna, jacuzzi, sa la de jogos, Spa, ginásio, outros)

·   C omodidades exter iores (C ampos de jogos, P iscina, ba lneários e  solár io exter ior);

·   C omodidades exter iores (Estacionamento);

·   C onsiderações técnico-construtivos;         

·   Genuinidade global

·   Observações adic ionais 

Sem análise.

A piscina está bem localizada, entre os dois corpos edificados que formam o hotel. A sua

relação com a envolvente e os espaços exteriores , resulta muito bem. A sua relação com o

edificado, transforma a piscina numa espécie ex-libris do empreendimento. Estar na piscina ou 

no seu solário e poder estar em contacto com as vivências das "duas casas" num ambiente

descontraído e familiar é positivo. 

O estacionamento, tem uma capacidade de lugares suficientes, para a dimensão do

empreendimento. Estão salvaguardados os devidos lugares a pessoas com mobilidade

condicionada.

Não se verificaram, à data, patologias construtivas, quer no edificado, quer nos arranjos

exteriores.

Enquadra-se, nas espectativas genéricas, do público alvo, deste tipo de empreendimentos

turísticos.

 O empreendimento, é silencioso, permite o descanso e promove o convívio entre os utentes.
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Hotel Rural 

Quinta dos Poetas 
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Nº Questionário   Sim   Não   

              

1 Possui categoria de hotel entre 3 a 5 estrelas       
       
2 Possui Licenciamento pela Câmara Municipal 

      
       
3 Possui licença do Turismo de Portugal       
       
4 Promove internamente o espaço rural e produtos turísticos associados 

      
       
5 Promove ações de promoção internacional       
       
6 Possui imagem institucional 

      
       
7 Possui sistema de gestão para hotelaria       
       
8 Possui seguros obrigatórios à atividade 

      
       
9 Possui certificação HACCP       
       

10 Promove ações de divulgação do hotel em redes sociais 
      

       
11 Promove, elabora ou está inserido em rotas turísticas       

       

12 Pretende usufruir das rotas delineadas pela AHRP, usufruindo do efeito de 
associativismo       

       
13 Proporciona acesso à Internet para hóspedes 

      
       

14 Possui climatização dos espaços       
       

15 Possui SPA, piscina ou ginásio 
      

       
16 Dispõe de espaço de eventos       

       

17 

Possui parcerias com entidades externas, como empresas de atividades 
turísticas, promovendo a relação com os produtos turísticos associados à 
região, e assim, provocando um efeito de arrastamento económico-social e 
cultural na região 

      

       
18 Promove a gastronomia regional 

      
       

19 Promove a vinicultura regional       
       

20 Promove o artesanato regional 
      

       
21 Promove o património cultural da região       

       

22 Possui produção interna de vinho, azeite, atividade agrícola ou atividade 
pecuária       

       
23 Permite aos hóspedes participar na confeção de alimentos 

     
       

24 Promove atividades de contacto com a Natureza       
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Nº Questionário   Sim   Não   

       
25 Aproveita e valoriza as edificações pré-existentes  

      
       

26 Possui recursos humanos qualificados 
      

       
27 Acessibilidades adequadas       

       

28 
Linguagem arquitetónica de acordo com a traça típica do local e materiais de 
construção que se relacionem com a região onde o hotel se insere       

       

29 
Edificado em bom estado de conservação, nomeadamente a nível de imagem 
exterior da construção, fachadas e vãos exteriores       

       

30 
Espaços exteriores do hotel, bem conservados e coadunados com a paisagem 
natural que confere o espírito rural       

       

31 Espaços gerais do hotel, designadamente zonas internas sociais, em bom 
estado de conservação       

       

32 
Espaços íntimos do hotel, nomeadamente os quartos e outros tipos de 
alojamento, em bom estado de conservação       

       

33 Instalações sanitárias nas zonas sociais e íntimas, em bom estado de 
conservação       

              

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Enquadra-se, nas espectativas genéricas, do público-alvo, deste tipo de 

empreendimentos turísticos. A geografia e a natureza circundante ao edificado 

caracterizam-no positivamente. A existência de variados ambientes naturais e 

ajardinados, é uma mais-valia.  

O espaço de eventos está muito bem localizado e a uma "saudável" distância 

do Hotel, propriamente dito. Este facto permite que as duas realidades possam 

usufruir das potencialidades do empreendimento sem constrangimentos ou 

desconfortos. 

A arquitetura segue a linguagem do local, tanto no interior como no exterior, 

e valoriza as edificações pré existentes. 

O empreendimento é silencioso e permite o descanso. 
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Empreendimento turístico: Quinta dos Poetas

Morada:  Pechão, Olhão

Data de Análise              09/03/2013 Hora de análise  das   19:30    ás     13:00

Responsáve l pe lo Empreendimento Artur Viegas

Esteve Presente? Sim X Não

Se não, fez-se representar? Sim Não

·   Acessos e direcções para chegar ao empreendimento;

·   S ina lética de percurso e identif icação do loca l;

·   Edif icado do empreendimento;

·   Lugar e  sua envolvente edificada;

Relatório de Análise Técnica

Aspectos e Factores de análise técnica:

Os acessos viários encontram-se em razoáveis condições. De notar a inexistência de

indicações em determinados pontos chave do percurso até ao empreendimento.  

A sinalética é esclarecedora e caracterizadora do ambiente rural do empreendimento. O local

encontra-se bem identificado.

O edificado, apresenta aspectos da arquitectura tradicional portuguesa do Algarve. Resolvido

em dois pisos e num corpo edificado a sua relação com a envolvente paisagística funciona.

Estabelece com os arranjos exteriores e com o edifício de eventos um todo harmonioso e de

proporções de escala adequadas.

O lugar é notoriamente de características rurais e habitacionais (de escala tradicional), não se

notando, qualquer outro tipo de catividade dissonante com as práticas em ambiente rural,

idealizada pelo turista tipo.
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·   Lugar e  sua envolvente não edificada;

·    C omodidades interiores (Recepção e átr io de entrada)

·   C omodidades inter iores ( Acessos e zonas comuns, inc lui insta lações sanitár ias);

·   C omodidades inter iores (Quartos e  insta lações sanitárias pr ivativas);

·   C omodidades inter iores ( Restaurante e Bar);

O Latifúndio, intercalado por aglomerações habitacionais, de pequena dimensão, caracteriza a

envolvente natural da região. É esta a imagem que marca o percurso até ao Empreendimento. 

Aquando no Empreendimento, a geografia da região, oferece uma vista privilegiada. O maciço

geográfico, revela elevações e planícies como horizonte, convidando à contemplação.

Bem localizados e boa relação com as restantes comodidades interiores. Assume uma posição

central e serve de charneira aos diversos acessos e espaços. Iluminação natural adequada.

Os elementos de arquitectura e decoração estão ajustados e coerentes com o carácter do

empreendimento. A localização da recepção permite um contacto visual, com grande parte

dos acessos, quer interiores quer exteriores, o que transmite sensação de controlo e

segurança sendo em simultâneo acolhedor.

Globalmente os corredores de acesso são de circulação intuitiva e cromaticamente apelativos.

As instalações sanitárias são muito funcionais e estão convenientemente equipadas e

tematizadas, possuindo, também, dimensões adequadas. A sala de estar comum, é apelativa

e acolhedora. Esta está resolvida em vários espaços, permitindo uma utilização democrática

por parte de utentes e visitantes. Tematicamente é apelativa e possui uma relação visual forte

e bem conseguida com a piscina.

Os quartos possuem dimensões adequadas e iluminação natural conveniente. O mobiliário é

pouco apelativo e não nos transmite genuinidade. Os quartos em geral são "frios" no que

respeita ao seu arranjo interior. As paredes "despidas" e o chão em pavimento laminado

flutuante, acentuam essa "frieza" espacial. Estão equipados com armário/roupeiro, Tv, mini-

bar, telefone e instalação sanitária privativa. Apreciação satisfatória na óptica da

funcionalidade.

O bar é adjacente e dá apoio ao restaurante. Cumpre as funções a que se destina. Permite

um contacto visual constante com o restaurante, por partilharem a mesma espacialidade. O

que é interessante e funciona em jantares de grupo. O seu carácter cénico interior é

envolvente, muito por força dos motivos de arquitectura tradicional da região. A sua

capacidade é correspondente ao número de unidades de alojamento.
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·   C omodidades inter iores (Sauna, jacuzzi, sa la de jogos, Spa, ginásio, outros)

·   C omodidades exter iores (C ampos de jogos, P iscina, ba lneários e  solár io exter ior);

·   C omodidades exter iores (Estacionamento);

·   C onsiderações técnico-construtivos;         

·   Genuinidade global

·   Observações adic ionais 

Possui uma sala de reuniões meramente funcional, não sendo um espaço com integração

aprazível com outros espaços interiores ou exteriores. O ginásio como resultado de não ser,

assumidamente, muito explorado como mais valia a oferecer ao utente, é um espaço

desinteressante e carenciado de equipamentos, luz natural e de relação espacial e/ou visual

com o exterior.

A piscina está bem localizada e tira partido da paisagem e da geografia do terreno. A sua

relação com a envolvente e a paisagem, resulta. Assim, o solário desta, permite-nos, além de

apanhar sol, contemplar a paisagem. A sua vista privilegiada sobre o horizonte, transforma a

piscina numa espécie ex-libris do empreendimento. Estar na piscina ou no seu solário e

contemplar a paisagem que defronte se revela é um momento memorável. Muito bem

integrado nos arranjos exteriores do empreendimento um campo de golfe para jogadas curtas

(putt e chip) permite um primeiro contacto com a modalidade, num ambiente descontraído e

familiar. 

O estacionamento, tem uma capacidade de lugares suficientes, para a dimensão do

empreendimento. Estão salvaguardados os devidos lugares a pessoas com mobilidade

condicionada.

Não se verificaram, à data, patologias construtivas, quer no edificado, quer nos arranjos

exteriores.

Enquadra-se, nas espectativas genéricas, do público alvo, deste tipo de empreendimentos

turísticos. A geografia e a natureza circundante ao edificado, caracterizam-no positivamente.

A existência de variados ambientes naturais e ajardinados, é uma mais valia. O espaço de

eventos está muito bem localizado e a uma "saudável" distância do Hotel, propriamente dito.

Este facto permite que as duas realidades possam usufruir das potencialidades do

empreendimento sem constrangimentos ou desconfortos.

 O empreendimento, é silencioso e permite o descanso.
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Nº Questionário   Sim   Não   

              

1 Possui categoria de hotel entre 3 a 5 estrelas      
       
2 Possui Licenciamento pela Câmara Municipal 

     
       
3 Possui licença do Turismo de Portugal      
       
4 Promove internamente o espaço rural e produtos turísticos associados 

     
       
5 Promove ações de promoção internacional      
       
6 Possui imagem institucional 

     
       
7 Possui sistema de gestão para hotelaria      
       
8 Possui seguros obrigatórios à atividade 

     
       
9 Possui certificação HACCP      
       

10 Promove ações de divulgação do hotel em redes sociais 
      

       
11 Promove, elabora ou está inserido em rotas turísticas       

       

12 Pretende usufruir das rotas delineadas pela AHRP, usufruindo do efeito de 
associativismo       

       
13 Proporciona acesso à Internet para hóspedes 

      
       

14 Possui climatização dos espaços      
       

15 Possui SPA, piscina ou ginásio 
      

       
16 Dispõe de espaço de eventos      

       

17 

Possui parcerias com entidades externas, como empresas de atividades 
turísticas, promovendo a relação com os produtos turísticos associados à 
região, e assim, provocando um efeito de arrastamento económico-social e 
cultural na região 

     

       
18 Promove a gastronomia regional 

     
       

19 Promove a vinicultura regional      
       

20 Promove o artesanato regional 
     

       
21 Promove o património cultural da região       

       

22 Possui produção interna de vinho, azeite, atividade agrícola ou atividade 
pecuária      

       
23 Permite aos hóspedes participar na confeção de alimentos 

     
       

24 Promove atividades de contacto com a Natureza      
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Nº Questionário   Sim   Não   

       
25 Aproveita e valoriza as edificações pré-existentes  

     
       

26 Possui recursos humanos qualificados 
     

       
27 Acessibilidades adequadas       

       

28 
Linguagem arquitetónica de acordo com a traça típica do local e materiais de 
construção que se relacionem com a região onde o hotel se insere      

       

29 
Edificado em bom estado de conservação, nomeadamente a nível de imagem 
exterior da construção, fachadas e vãos exteriores       

       

30 
Espaços exteriores do hotel, bem conservados e coadunados com a paisagem 
natural que confere o espírito rural       

       

31 Espaços gerais do hotel, designadamente zonas internas sociais, em bom 
estado de conservação       

       

32 
Espaços íntimos do hotel, nomeadamente os quartos e outros tipos de 
alojamento, em bom estado de conservação       

       

33 Instalações sanitárias nas zonas sociais e íntimas, em bom estado de 
conservação       

              

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Não se enquadra no empreendimento de turismo em espaço rural idealizado 

pelo turista-tipo. Edificado de raiz, o empreendimento apresenta grandes lacunas 

de conceção arquitetónica. Estas são evidentes, quer nas articulações formais e 

funcionais entre edifício e o lugar onde se insere, quer nas disposições e relações 

espaciais internas. A envolvente natural e a sua integração num povoado que se 

relaciona com o rio são de grande potencial que merecem ser explorados. O edifício 

apresenta uma escala interior desproporcionada e nada acolhedora. As paredes e 

espaços de zonas comuns e de acesso, despidos de aspetos decorativos e 

envolvência temática, espelham o caracter frio de que se reveste o 

empreendimento atualmente. 

Pelo lugar em que está inserido e pela dinâmica social e económica que 

poderá trazer a Guerreiros do Rio, o empreendimento merece e deverá ser alvo de 

uma análise e estudo. Deverá ser pensado e idealizado um conceito para o hotel, 

um rumo, um caminho. Com visão critica e construtiva, a arquitetura e o design 

podem e devem servir este propósito.  
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Empreendimento turístico: Guerreiros do Rio

Morada:   Guerreiros do Rio, Alcoutim

Data de Análise              08/03/2013 Hora de análise  das   14:00    ás     18:30

Responsáve l pe lo Empreendimento Mário Monteiro

Esteve Presente? Sim Não X

Se não, fez-se representar? Sim X Não

·   Acessos e direcções para chegar ao empreendimento;

·   S ina lética de percurso e identif icação do loca l;

·   Edif icado do empreendimento;

·   Lugar e  sua envolvente edificada;

Relatório de Análise Técnica

Aspectos e Factores de análise técnica:

Os acessos viários encontram-se em razoáveis condições. Verificou-se a existência de

indicações em determinados pontos chave do percurso até ao empreendimento.  

A sinalética é esclarecedora e caracterizadora do tipo de empreendimento. O local encontra-

se bem identificado, à chegada.

O edificado situa-se na zona mais elevada da localidade de Guerreiros do Rio, com vista

privilegiada sobre o rio Guadiana. No entanto, o edifício , quer pelo seu desenho formal e

material, em escala ou mesmo em adaptação à geografia, não promove uma imagem salutar

de um empreendimento de turismo rural. A sua edificação é de raiz, não tendo sido

condicionada por uma ampliação, recuperação e/ou requalificação de alguma pré-existência.

O edificado denuncia problemas de concepção arquitectónica, que colocam o empreendimento

num patamar estético/formal depreciativo.

A envolvente caracteriza-se por um pequeno aglomerado habitacional e comércio tradicional,

que pontua a elevação geográfica da margem direita do rio Guadiana. A escala construída

deste aglomerado é de 1 a2 pisos, com predominância da arquitectura tradicional algarvia,

com o recurso natural aos caiados brancos. O rio é a imagem de marca da localidade.
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·   Lugar e  sua envolvente não edificada;

·    C omodidades interiores (Recepção e átr io de entrada)

·   C omodidades inter iores ( Acessos, inc lui insta lações sanitár ias);

·   C omodidades inter iores (Quartos e  insta lações sanitárias pr ivativas);

·   C omodidades inter iores ( Restaurante e Bar);

·   C omodidades inter iores (Sauna, jacuzzi, sa la de jogos, Spa, ginásio, outros)

O Latifúndio intercalado por elevações geográficas e por aglomerações habitacionais, de

pequena e média dimensão, caracteriza a envolvente natural da região. O rio Guadiana numa

posição fronteiriça com Espanha, acompanha paralelamente o acesso principal (estrada

nacional) que liga as localidades existentes na região. É esta a imagem que marca o percurso

até à localidade de Guerreiros do Rio.

Não se percebe de forma intuitiva a localização exacta da recepção. Esta não se relaciona

com outras comodidades interiores comuns. Não possui uma posição de charneira aos

diversos acessos e espaços interiores. Iluminação natural adequada.

Globalmente os acessos horizontais (corredores) são de circulação intuitiva. Os acessos

verticais (caixa de escadas) para aceder aos blocos das unidades de alojamento, são difíceis

de vencer. É questionável, a sua configuração, em caso de incêndio ou outra eventualidade de

necessidade de evacuação dos utentes do empreendimento. Os três lanços de escadas

contínuos, reflectem algumas más opcções na concepção projectual do edifício. Estes acessos,

do ponto de vista temático são frios e pouco apelativos. As instalações sanitárias são

funcionais e estão convenientemente equipadas, possuindo também, dimensões adequadas.

Os quartos possuem dimensões adequadas e iluminação natural conveniente. Cada unidade

de alojamento possui uma decoração temática diferenciada das restantes. Apreciação

satisfatória na óptica da funcionalidade e do conforto. As varandas dos quartos, exploram a

melhor paisagem, com o enquadramento do rio com o maciço geográfico.

O bar comunica positivamente com a sala de estar comum, sendo esta apelativa e

confortável. O espaço de refeições é espacialmente flexível e bem tematizado, de acordo

com o carácter cénico que o empreendimento adoptou. A sua capacidade é correspondente

ao número de unidades de alojamento.

Possui equipamentos de jogo bem integrados com os espaços comuns.
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·   C omodidades exter iores (C ampos de jogos, P iscina, ba lneários e  solár io exter ior);

·   C omodidades exter iores (Estacionamento);

·   C onsiderações técnico-construtivos;         

·   Genuinidade global

·   Observações adic ionais 

A piscina localiza-se num patamar de dimensões adequadas e está relacionada visualmente

com os espaços interiores de convívio e do bar. O seu solário permite contemplar a paisagem

e o seu horizonte

O estacionamento tem uma capacidade de lugares suficientes, para a dimensão do

empreendimento. Estão salvaguardados os devidos lugares a pessoas com mobilidade

condicionada.

À data, verificaram-se patologias no edificado, nomeadamente; pavimentos cerâmicos do

solário da piscina partidos; Parque de estacionamento e respectivo acesso com pavimento

asfáltico degradado, destacamentos de tinta e escorrências em paramentos pelo exterior e em 

alguns pontos do interior; deck de madeira da piscina/solário degradado e com depressões.

Não se enquadra no empreendimento de turismo em espaço rural idealizado pelo turista-tipo.

Edificado de raiz, o empreendimento apresenta grandes lacunas de concepção arquitectónica.

Estas são evidentes, quer nas articulações formais e funcionais entre edifício e o lugar onde se 

insere, quer nas disposições e relações espaciais internas. A envolvente natural e a sua

integração num povoado que se relaciona com o rio são de grande potencial que merecem ser 

explorados. O edifício apresenta-nos uma escala interior desproporcionada e nada acolhedora.  

As paredes e espaços de zonas comuns e de acesso, despidos de aspectos decorativos e

envolvência temática, espelha o carácter frio de que se reveste o empreendimento

actualmente.

Pelo lugar em que está inserido e pela dinâmica social e económica que poderá trazer a

Guerreiros do Rio, o empreendimento merece e deverá ser alvo de uma análise e estudo.

Deverá ser pensado e idealizado um conceito para o hotel. Um rumo, um caminho.Com visão

critica e construtiva, a arquitectura, o design podem e devem servir este propósito. 
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Nº Questionário   Sim   Não   

              

1 Possui categoria de hotel entre 3 a 5 estrelas      
       
2 Possui Licenciamento pela Câmara Municipal 

     
       
3 Possui licença do Turismo de Portugal      
       
4 Promove internamente o espaço rural e produtos turísticos associados 

     
       
5 Promove ações de promoção internacional      
       
6 Possui imagem institucional 

     
       
7 Possui sistema de gestão para hotelaria      
       
8 Possui seguros obrigatórios à atividade 

     
       
9 Possui certificação HACCP      
       

10 Promove ações de divulgação do hotel em redes sociais 
      

       
11 Promove, elabora ou está inserido em rotas turísticas       

       

12 Pretende usufruir das rotas delineadas pela AHRP, usufruindo do efeito de 
associativismo       

       
13 Proporciona acesso à Internet para hóspedes 

      
       

14 Possui climatização dos espaços      
       

15 Possui SPA, piscina ou ginásio 
      

       
16 Dispõe de espaço de eventos       

       

17 

Possui parcerias com entidades externas, como empresas de atividades 
turísticas, promovendo a relação com os produtos turísticos associados à 
região, e assim, provocando um efeito de arrastamento económico-social e 
cultural na região 

     

       
18 Promove a gastronomia regional 

     
       

19 Promove a vinicultura regional      
       

20 Promove o artesanato regional 
     

       
21 Promove o património cultural da região       

       

22 Possui produção interna de vinho, azeite, atividade agrícola ou atividade 
pecuária      

       
23 Permite aos hóspedes participar na confeção de alimentos 

     
       

24 Promove atividades de contacto com a Natureza       
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Nº Questionário   Sim   Não   

       
25 Aproveita e valoriza as edificações pré-existentes  

      
       

26 Possui recursos humanos qualificados 
     

       
27 Acessibilidades adequadas       

       

28 
Linguagem arquitetónica de acordo com a traça típica do local e materiais de 
construção que se relacionem com a região onde o hotel se insere       

       

29 
Edificado em bom estado de conservação, nomeadamente a nível de imagem 
exterior da construção, fachadas e vãos exteriores       

       

30 
Espaços exteriores do hotel, bem conservados e coadunados com a paisagem 
natural que confere o espírito rural       

       

31 Espaços gerais do hotel, designadamente zonas internas sociais, em bom 
estado de conservação       

       

32 
Espaços íntimos do hotel, nomeadamente os quartos e outros tipos de 
alojamento, em bom estado de conservação       

       

33 Instalações sanitárias nas zonas sociais e íntimas, em bom estado de 
conservação       

              

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Situado em Santa Cruz, ilha da madeira, a Estalagem a Quinta, apresenta 

características típicas de um hotel rural e tudo aquilo que um turista procura neste 

tipo de empreendimentos. Os jardins, espaços verdes e piscina exterior, tornam o 

espaço acolhedor e propício ao descanso. 

A nível arquitetónico apresenta uma linguagem de acordo com a traça típica 

do local, e materiais relacionados com o local. Conta ainda com diversas atividades 

de relação com a natureza, como observação de fauna, centro hípico, volta à ilha. 

Salvaguarda-se que a checklist para este hotel foi elaborada de um modo 

diferenciado, assente numa pesquisa obtida pela informação transmitida pela 

página web e redes sociais de divulgação do hotel.  
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4 - CONCLUSÃO 

 De um modo geral, conclui-se que os hotéis rurais pertencentes à AHRP - 

Associação dos Hotéis Rurais de Portugal se encontram num patamar que confere 

uma homogeneidade onde se apresenta refletida uma qualidade de serviços 

transversal, conferindo um fator deveras positivo para a Associação. 

 Detetou-se, contudo, que a relação com a envolvente, que se quer orientada 

para promover a genuinidade intrínseca à ruralidade, poderá ser otimizada. 

 Esta otimização deverá assentar na forma como o hotel cria sinergias com 

produtos turísticos que se enquadrem no ambiente rural. Para tal efeito, deverão 

efetuar uma promoção extremamente focada e orientada para que tal seja possível. 

 É importante salientar que a maioria dos hotéis rurais se coadunam a nível 

de linguagem arquitetónica e materiais construtivos, com a traça típica da região 

onde se inserem, provocando, automaticamente, uma leitura de ruralidade que 

provém da forma como o homem manifesta a sua presença no espaço, a 

construção, o abrigo e a acomodação. 

 Em suma, do levantamento efetuado e análise subsequente para possível 

requalificação, com o intuito de que os hotéis atinjam a adequação ao perfil de 

hotel rural, verifica-se que estes se adequam devidamente ao perfil pretendido. 

 Importa perceber que é pertinente cumprir com a adequabilidade ao perfil 

de hotel rural, não só para os hotéis já associados, que porventura necessitem de 

se adaptarem em determinados pontos, mas também para os hotéis que 

futuramente façam parte da AHRP. 

 O perfil de hotel rural comporta uma carga deveras importante, no sentido 

de conferir à Associação dos Hotéis Rurais de Portugal uma transmissão da 

mensagem que demonstre a importância do turismo rural, como elemento 

preponderante para a galvanização sócio cultural e económica das zonas rurais, 

sendo mesmo, uma das principais vias para evitar a desertificação rural, que tem 

vindo a acentuar-se de um modo exponencial ao longo dos anos. 

 Existe, portanto, uma responsabilidade acrescida da AHRP, para fazer jus ao 

nome que a designa e, como tal, deverá garantir, sempre, que os associados 

cumpram com a adequação ao perfil de Hotel Rural. 
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[Escreva um trecho do documento 
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caixa de texto em qualquer ponto 

do documento. Utilize o 

separador Ferramentas de 

Desenho para alterar a 

formatação da caixa de texto do 

trecho em destaque.] 


