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 T U R I S M O  E M  E S P A Ç O  R U R A L 

P
ioneira no setor do turismo rural com 
forte implantação no arquipélago, a rede 
das Casas Açorianas oferece um tipo de 
alojamento ideal para todos os que que-
rem descobrir a Natureza e as tradições 
mais genuínas e autênticas – mas com 
uma vantagem suplementar: na maior 
parte destas casas, o visitante tem a opor-

tunidade de sentir os Açores por dentro, como se fosse um 
habitante local, de forma confortável mas também embre-
nhada no espírito do território. É assim que as viagens se 
tornam inesquecíveis – como é frequente acontecer nos 
Açores, independentemente da época do ano.  

Guia das 49 Casas 
Açorianas
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3 Casa do Monte

Edificada numa propriedade 
agrícola, na posse da mesma 
família desde o século XVI, 
foi juntamente com outras 
dependências agrícolas 
adaptada ao turismo. A 
unidade é composta pela Casa 
da Lareira (com três quartos, 
sala comum com lareira, 
cozinha e terraço), a Casa do 
Pombal (com dois quartos, 
sala comum com salamandra e 
cozinha integrada, e alpendre 
com acesso ao relvado e à 
piscina), a Casa Granel (com 
um quarto, sala de estar com 
kitchenette e varanda para 
a piscina) e a Casa da Vinha 
(estúdio com um quarto, 
pequena cozinha e acesso 
direto para a piscina e jardim). 
Estrada Nacional 2, Além Capela, 
Santo António, Ponta Delgada, São 
Miguel. T. 96 650 6387
www.casasacorianas.com

4  Solar da Glória 
ao Carmo

Marco histórico da ilha, 
este solar do século XVIII 
foi considerado património 
arquitetónico do concelho de 
Ponta Delgada, em 1993. Situado 
no Livramento, a apenas 300 
metros das praias do Pópulo 
e das Milícias, a estada tem a 
opção de quarto duplo e suíte 
na casa principal ou ainda os 
apartamentos/villas, integrados 
no solar, que permitem uma 
estada independente mas 
igualmente confortável.
R. da Glória ao Carmo, 5, Livramen-
to, Ponta delgada, São Miguel T. 
296 629 847
www.gloriaaocarmo.com

1 Casa dos Barcos

Antigo pavilhão dos barcos, 
esta casa está inserida numa 
propriedade fronteira à lagoa 
das Furnas, constituída em 
meados do século XIX por 
José do Canto, um aristocrata 
micaelense que, em 1842, se 
casou com a rica morgada 
Maria Guilhermina Taveira 
Brum da Silveira. Enquanto 
unidade de alojamento, é 
composta por dois espaços: 
a Casa dos Barcos (com duas 
suítes) e a Casa da Lagoa (com 
três quartos, cozinha, sala 
de estar, sala de jantar e três 
casas de banho) – em ambas, 
os hóspedes têm sempre à 
disposição bicicletas, canoas e 
uma cesta de boas-vindas com 
produtos locais.
Margem Sul da Lagoa das Furnas, 
Furnas, Povoação, São Miguel. T. 
296 285 895
www.casadosbarcos.com

6  Tradicampo Eco 
Country Houses

Em pleno concelho do 
Nordeste, esta unidade é 
composta por um conjunto 
de antigas casas rurais, 
cuidadosamente recuperadas, 
com recurso a materiais 
tradicionais, nas quais 
foram introduzidas algumas 
intervenções estéticas de 
cariz contemporâneo. Ao 
todo, são quatro alojamentos, 
de diferentes tipologias, 
rodeados por uma ampla 
zona ajardinada, que permite 
a fruição da bonita paisagem 
desta zona da ilha.
Estrada Regional Santana, 103, 
Ribeira Grande, São Miguel. T. 296 
240 892
www.tradicampo.pt

7  Moinho  
das Feteiras

Um empreendimento de 
turismo rural, situado na 
parte sul da ilha, junto ao mar 
e a apenas 15 quilómetros de 
Ponta Delgada. É composto 
por um moinho de vento do 
século XIX e por duas casas 
independentes – a antiga Casa 
do Moleiro, feita em pedra, e 
a Mó de Cima, reconstruída 
nos antigos celeiros –, ambas 
assentes num terreno 
ajardinado, com cerca de 4 mil 
metros quadrados, percorrido 
por uma grota que desce da 
montanha das Sete Cidades 
em direção ao oceano.
Rua do Biscoito 25A, Feteiras, 
Ponta Delgada, São Miguel. T. 91 
700 1030
www.moinhodasfeteiras.com

2 Monte Inglês

A casa está inserida numa 
propriedade agrícola, onde a 
vertente equestre assume um 
importante papel, podendo-
se praticar ou ter aulas de 
diferentes modalidades 
de equitação, bem como 
desfrutar de passeios a 
cavalo pela propriedade e por 
terrenos limítrofes.
Rua do Monte Inglês, Ponta Delga-
da, São Miguel. T. 296 306 270
www.monteingles.com

5 Quinta da Mó

No interior da propriedade há castanheiros, ananaseiros e 
diospireiros, salpicados pelas cores fortes das camélias, algumas 
com mais de 100 anos, que se distribuem por um terreno em 
socalcos com cerca de um hectare e meio, atravessado por uma 
levada e envolvido por uma pequena mata de plantas exóticas. 
Uma alameda de bambus e plantas de chá leva a uma pequena 
represa, com uma irresistível pérgula com vista para a cascata. 
Aberta há pouco mais de uma década, conta com três casas T1 – 
com decks privados e suspensas sobre colunas de pedra forradas a 
madeira, com grandes janelas com vista para o jardim e para ribeira 
– e um T3, instalado no antigo moinho de água.  
R. da Água Quente, 66, Furnas, Povoação, São Miguel. T. 91 780 0281 www.
quintadamo.com 
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14  Quinta Atlantis

Uma bonita casa histórica 
e centenária edificada por 
uma família abastada, que 
regressou do Brasil em 1907. 
Ficou conhecida pela Casa das 
Irmãs por nela ter funcionado, 
durante muitos anos, uma 
escola primária gerida por uma 
congregação religiosa. Oferece 
atualmente cinco quartos 
duplos.
Lomba do Botão, 87, Povoação, São 
Miguel. T. 296 559 172
www.quintaatlantis.com/

12  Aldeia  
do Priolo

É composta por cinco casas, 
totalmente restauradas e 
concebidas para se integrarem 
com o ambiente rural da sua 
localização em Pedreira, no 
Nordeste, uma localização 
pacífica para relaxar e desfrutar 
da Natureza. O conceito passa 
por ter uma experiência rural 
combinada com o conforto 
proporcionado pelas modernas 
técnicas de construção.
Rua do Arrebentão, Pedreira, Nor-
deste, São Miguel. T. 93 310 0500
aldeiadopriolo.com

16  Quinta de São 
Caetano

Construída em 1875, esta 
casa agrícola mantém as 
características da arquitetura 
rural praticada nessa época. 
Disponibiliza quatro quartos, 
um dos quais na Casa Caseiro e 
que, como a Casa Principal, se 
encontra decorada em estilo 
inglês, como era costume na 
época da laranja.
Estrada Regional do Pópulo, 195, 
Livramento, Ponta Delgada, São 
Miguel. T. 296 381 233
quintascaetano.com

11  Casa da Pedreira

Uma simples e acolhedora 
casa de campo, com três 
quartos duplos, sala de estar, 
espaço de leitura, cozinha com 
o tradicional forno a lenha e 
casa de banho. No exterior, o 
hóspede dispõe de uma área de 
quatro mil metros quadrados 
com recantos acolhedores, 
frescos e tranquilos, a apenas 
um quilómetro da Praia dos 
Mosteiros e só a dois das 
piscinas naturais dos Mosteiros.
Caminho do Concelho, Mosteiros, 
Ponta Delgada, São Miguel. T. 91 
033 1643
www.casasacorianas.com

13 Pink House

Pertencente à mesma 
família há seis gerações, 
este antigo celeiro cercado 
por jardins e pomares foi 
cuidadosamente reconstruído 
em 2017 e adaptado para duas 
casas de hóspedes, onde a 
contemporaneidade se mistura 
com História e tradição.
R. José Medeiros Cogumbreiro, 65, 
Fajã de Baixo, Ponta Delgada, São 
Miguel. T. 96 728 5621
pinkhouseazores.pt

15  Quinta  
da Queiró

Este empreendimento 
turístico resulta da 
recuperação de uma casa 
de família dos avós paternos 
dos atuais proprietários, 
cuja principal atividade era 
a agricultura. Nos terrenos 
envolventes, criaram-se zonas 
ajardinadas. Para a decoração 
dos interiores, recorreu-se a 
mobiliário antigo tradicional.
R. da Queiró, 9, Sete Cidades, 
Ponta Delgada, São Miguel. T. 296 
915 674
quintadaqueiro.com

10  Casa da Igreja 
Velha

A poucos minutos a pé 
do Parque Terra Nostra, é 
composta por três quartos, 
duas casas de banho, sala 
de estar, sala de jantar e 
uma cozinha totalmente 
equipada, estando rodeada 
de um aprazível jardim com 
plantas endémicas, totalmente 
murado. Os hóspedes têm 
ao seu dispor bicicletas 
para explorar a zona e, 
mediante reserva antecipada, 
são igualmente possíveis 
atividades como a observação 
de cetáceos, passeios a 
cavalo ou de jipe, mergulho, 
canoagem e observação de 
aves.
R. da Igreja, 40, Furnas, Povoação. 
T. 296 307 190
9504-527 Ponta Delgada, São 
Miguel
www.casadaigrejavelha.com

9  Quinta Nossa 
Senhora  
de Lourdes

De construção centenária, 
o nome da quinta advém da 
existência de um nicho na 
fachada principal da casa, 
com a Senhora de Lourdes, 
protetora dos homens do mar. 
Datada de 1888, mantém a 
traça típica de uma casa rural 
micaelense, como se pode 
notar, entre outros espaços, 
na cozinha tradicional. Dispõe 
de três quartos duplos, um 
na casa principal e dois no 
anexo, e os hóspedes têm a 
possibilidade de participar nos 
trabalhos rurais. 
Rua da Igreja, 132, São Vicente Fer-
reira, Ponta Delgada, São Miguel. T. 
296 919 626
www.quintanslourdes.com

8  Quinta do Paraízo

Exemplo típico de uma quinta dos tempos do ciclo da laranja, 
idêntica a tantas outras na freguesia de Rabo de Peixe, está inserida 
numa propriedade rústica com cerca de 8 mil metros quadrados, 
que continua com a produção agrícola, embora apenas para 
consumo próprio. Conta com três suítes na casa principal da 
propriedade, à volta da qual ainda se mantêm as velhas estufas de 
maracujá e de ananás. Um dos locais mais apetecíveis é a piscina, 
de piso negro, onde os hóspedes costumam relaxar ao fim da 
tarde, depois de regressarem das caminhadas. O pequeno-almoço 
é outro dos momentos altos da estada, não só pelos produtos 
locais servidos (incluindo, claro, muita fruta da quinta) mas por ser 
tomado no antigo lagar do século XVIII, que ainda mantém grande 
parte da estrutura original.
Rua de São João, 29, Rabo de Peixe, Ribeira Grande, São Miguel. T. 296 099 694
www.quintadoparaizo.com
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21  Casa da 
Cisaltina 

Construída no final do século 
XIX, esta casa de campo fica 
localizada na Povoação, rodeada 
por Natureza e com uma vista 
privilegiada para os Graminhais, 
um dos trilhos de acesso ao Pico 
da Vara, a montanha mais alta de 
São Miguel. 
R. 3º Visconde Botelho, 37, Lomba 
do Loução, Povoação, São Miguel. 
T. 91 446 0159
www.casadacisaltina.com

20  Quinta Velha 
das Amoreiras

Integrada num terreno com 
mais de dois mil hectares, 
possui à entrada o brasão de 
armas concedido, em 1766, ao 
capitão-mor João Francisco 
Pacheco de Bettencourt, um 
dos primeiros proprietários 
desta quinta, que ficou sempre 
na mesma família. Conta com 
três casas preparadas para 
receber turistas.
R. das Amoreiras, 20B, Ribeira das 
Tainhas, Vila Franca do Campo, São 
Miguel T. 96 606 5028
www.quintavelhadasamoreiras.
com

2  Casa  
da Almagreira

No coração de Santa Maria, 
a apenas dois quilómetros 
da praia Formosa, esta casa 
oferece um elevado nível 
de conforto e foi pensada 
como uma base de partida 
e de regresso a todas as 
experiências que Santa 
Maria lhe pode oferecer. 
Dispõe de dois quartos de 
casal e um quarto duplo, 
com capacidade para seis 
adultos (existe ainda um 
berço/cama para crianças 
até aos 4 anos e um sofá-
cama em sala independente 
com capacidade para mais 
dois adultos) e os espaços 
exteriores estão equipados 
com um grelhador e diverso 
mobiliário, o que permite 
a realização de refeições 
ou simplesmente relaxar, 
apanhar sol ou ler um livro. 
Existem ainda bicicletas e 
caiaques, algum material de 
mergulho em apneia e lastro 
para mergulho com garrafas 
ao dispor dos hóspedes. 
Casa de Almagreira, Almagreira, 
Santa Maria. T. 91 265 0006
altoazores.com

1 Casa do Norte

Tranquilidade, conforto e 
isolamento são palavras que 
assentam bem a esta unidade 
de Turismo Rural, localizada a 
três quilómetros da freguesia 
de Santa Bárbara. O edifício 
respeita por completo a 
arquitetura tradicional da 
ilha e está rodeado por um 
jardim e por um pomar com 
variadas árvores de fruto. 
Ideal para umas férias a dois, 
é também possível aumentar 
a sua capacidade até quatro 
pessoas. No andar superior 
fica a cozinha, a sala de estar 
e o quarto de casal em modo 
open space. A antiga loja 
da casa, no piso inferior, foi 
convertida numa ampla casa 
de banho. Só aceitam reservas 
de, no mínimo, cinco noites. 
Nos arredores da casa, existem 
vários trilhos pedestres 
que permitem sentir 
verdadeiramente a ilha. Um 
deles conduz até à baía de São 
Lourenço, a seis quilómetros 
de distância, onde, além da 
vista deslumbrante, há uma 
praia e várias piscinas naturais.
Lugar do Norte, Santa Bárbara, Vila 
do Porto, Santa Maria. T. 91 064 
9407
www.norteazores.com

18  Sensi Nature & 
SPA

Uma moderna unidade de 
turismo rural que resultou da 
recuperação de alguns edifícios 
pertencentes a uma quinta do 
século XIX, na qual foi hasteada, 
pela primeira vez, a bandeira da 
autonomia dos Açores. Rodeada 
de Natureza e com vistas 
panorâmicas para o Atlântico, 
disponibiliza 20 espaçosos 
quartos (sete dos quais com 
uma pequena piscina privada) 
e uma villa T1. Dispõe ainda de 
restaurante, bar e spa, com 
sauna, banho turco, duas salas 
de massagens e uma piscina 
interior aquecida.
R. do Monte, 1, Ginetes, Ponta Del-
gada, São Miguel. T. 96 721 1863
www.casasacorianas.com

19  Casa das 
Calhetas

Situada à beira mar, na costa norte 
da ilha, é uma construção do século 
XVIII, solarenga na traça, que foi 
desde sempre casa de Morgados. 
Com vistas impressionante sobre 
o Atlântico, a costa norte e a Serra 
da Lagoa do Fogo, está decorada 
com simplicidade e mantém todo o 
encanto das antigas casas abastadas 
do meio rural açoriano
Travessa do Morgado, Calhetas, 
Ribeira Grande, São Miguel.  
T. 962566588
www.casadascalhetas.pt

22  Quinta de São 
Caetano

Construída em 1875, esta 
casa agrícola mantém as 
características da arquitetura 
rural praticada nessa época. 
Disponibiliza quatro quartos, 
um dos quais na Casa Caseiro e 
que, como a Casa Principal, se 
encontra decorada em estilo 
inglês, como era costume na 
época da laranja.
Estrada Regional do Pópulo, 195, 
Livramento, Ponta Delgada, São 
Miguel. T. 296 381 233
quintascaetano.com

17  Convento de 
São Francisco

A data da construção original do 
convento remonta ao início da 
povoação das ilhas e a herança 
monástica está presente em 
cada recanto deste edifício de 
inspiração barroca. Dispõe de 
12 quartos, distribuídos entre 
o edifício principal e o antigo 
celeiro, contando também com 
uma piscina.
A. da Liberdade, Rotunda dos 
Frades, Vila Franca do Campo, São 
Miguel. T. 96 265 1593



“Representamos  
os Açores na sua forma 
mais autêntica”
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C
riada em 2004, com “o objetivo de de-
fender e de garantir a genuinidade do 
produto turístico açoriano”, a Associa-
ção Casas Açorianas é uma das maiores 
redes de Turismo em Espaço Rural do 
País. Conta atualmente com uma ofer-
ta de 49 alojamentos, mas, como revela 
nesta entrevista o presidente da direção, 

Gilberto Vieira, poderá em breve chegar à meia centena, 
com a abertura de uma nova unidade no Corvo, a única ilha 
do arquipélago em que ainda não estão presentes.

O que diferencia a rede Casas Açorianas de outros 
alojamentos?
Desde logo, o facto de as Casas Açorianas atuarem num 
segmento de mercado especial, dentro de um destino ain-
da mais especial, como são os Açores. De facto, o turismo 
rural e de Natureza neste arquipélago são algo verdadeira-
mente singular, não só ao nível das paisagens e da interação 
com o ambiente, tanto na vertente terrestre como através 
das enormes potencialidades do nosso mar, mas também 
pelas vivências únicas que preservamos e potenciamos em 
cada uma das nossas casas. Em suma: o que diferencia a 
nossa rede é, em primeiro lugar, o produto distinto que ofe-
recemos e o compromisso, assumido por todos, de manter 
e de incrementar os níveis de qualidade e de autenticidade 
daquilo que o turismo rural e de Natureza melhor tem para 
oferecer nos Açores.
O que levou à criação desta associação?
A pequena dimensão de cada unidade e mesmo a quanti-
dade relativamente reduzida de empreendimentos espa-
lhados pelas ilhas não permitiam criar “massa crítica” para 
a divulgação eficaz de todas estas potencialidades. E, nesse 
contexto, surgiu a ideia de se formar uma associação para 
reforçar e aglutinar as capacidades individuais. Imbuídos 
desta consciência, de que uma unidade isolada não con-
seguiria fazer vingar um produto com enorme potencial, 
criou-se a associação, para aglutinar sinergias, potenciar o 
mercado e atrair mais investidores a esta área. A associação 
nasceu como resposta a estas necessidades e como afir-
mação de um produto de excelência no âmbito do destino 

Açores. Desde o início, aliás, que esta associação assumiu o 
lema de que as casas são a sua melhor promoção. 
De que forma é que essa autenticidade pode ser 
um trunfo, num turismo cada vez mais formatado 
e globalizado? O que tem, afinal, este arquipélago 
para oferecer de tão diferente de tudo o resto?
A nossa aposta é precisamente essa, afirmar essa autentici-
dade, da qual queremos ser representantes. Temos a sorte 
de ser herdeiros das vivências que, ao longo de séculos, 
moldaram o lado humano destas ilhas perdidas no Atlân-
tico, desde os processos de agricultura aos métodos de 
construção, até às originais formas de festejar a vida, quer 
no campo religioso quer no lazer, com formas culturais en-
raizadas e sempre em perfeita harmonia com o meio envol-
vente. Não é fácil encontrar, mesmo ao nível global, locais 
e comunidades que tenham preservado tão bem esses va-
lores. E, acima de tudo, que os tenham mantido vivos, não 
por motivos turísticos mas por convicção e, em paralelo, 
partilhando-os com gosto com quem nos visita.
Como funciona a rede? Os hóspedes podem, por 
exemplo, comprar pacotes para mais do que uma 
ilha? Existe esse tipo de relação e de sinergia entre 
os diferentes alojamentos?
Através de todos os meios de comunicação que dispomos, 
os potenciais hóspedes podem obter informação alarga-
da sobre as características de cada alojamento e de cada 
ilha, e a partir daí fazerem a sua opção. Caso precisem de 
informação complementar, a associação está habilitada e 
disponível para esclarecer todas as questões, de modo a se 
encontrar a opção que melhor corresponda aos desejos de 
cada um. 
A rede Casas Açorianas engloba alguns alojamen-
tos bastante diferentes entre si. Quais são os cri-
térios necessários para se poder pertencer a esta 
rede?
Antes de mais, tem de se ter um alvará de unidade de tu-
rismo em espaço rural. Depois, é necessário um processo 
de classificação de qualidade, já no âmbito da Associação 
Casas Açorianas. Essa certificação é realizada por uma en-
tidade externa e não tem como finalidade apenas a admis-
são – trata-se de processo contínuo de avaliação rigorosa. 
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O que aconselha a quem visita, pela primeira vez, os 
Açores?
Que venha predisposto a usufruir sem pressas de tudo o 
que o trouxe cá: as paisagens, virgem e humanizada; o con-
vívio diário com o mar e a terra; a participação bem-vinda 
nas nossas ricas e diversificadas manifestações culturais, 
e as mesas postas com sabores diferentes e profusamente 
celebrados por quem os prova pela primeira vez e garante 
que quer repetir. Na minha opinião, foi esse tempo pachor-
rento que nos moldou e ajudou a aperfeiçoar a relação com 
a Natureza, sem conflitos, mesmo quando foi necessário 
enfrentar as forças destrutivas da Natureza. Todo este 
paradigma é Açores, e atrevo-me até a sugerir que esta pa-
nóplia de emoções é mais fácil de abranger a partir de um 
alojamento das Casas Açorianas.
E como os convence a voltar?
Pode parecer simplista, mas a verdade é que a esma-
gadora maioria dos hóspedes das Casas Açorianas de-
monstra vontade de voltar, às vezes para a mesma unida-
de e, na maior parte dos casos, para experienciar outras 

realidades e sensações noutras casas ou em diferentes 
ilhas. Chegam muitos hóspedes até nós através da entu-
siasmada sugestão de amigos e familiares, que também 
já vivenciaram esta experiência do mundo rural dos 
Açores, feita de afabilidade, genuinidade, boa gastrono-
mia, tranquilidade e segurança.
Para quando um alojamento também no Corvo, 
que é a única ilha onde a associação ainda não está 
presente?
Desde há muito que temos vindo a estabelecer contactos 
para colmatar essa falha e, atualmente, já está um projeto a 
ser desenvolvido, cujo proprietário demonstrou interesse 
em colaborar connosco. Será num edifício ligado à História 
do Corvo, onde poderá ter funcionado a primeira igreja da 
ilha, o que seria muito interessante.  

Gilberto Vieira, 60 anos
Presidente da Associação de Turismo em Espaço Rural – Casas 
Açorianas
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3  Quinta da 
Abegoaria

Aberta há já 15 anos, esta 
unidade de turismo rural 
resultou da recuperação de 
algumas casas antigas e das 
respetivas atafonas, mantendo 
a traça tradicional dos imóveis 
originais. Além da Casa da 
Atafona (T4), da Casa do Chico 
Gaspar (T4) e da Casa do Tio 
António (T3), a quinta conta 
ainda com um interessante 
espaço museológico, onde 
estão expostos alguns 
utensílios outrora utilizados na 
agricultura. 
quinta-da-abegoaria.com
Estrada Regional, 16, Pedro Miguel, 
Horta, Faial 

5  Casas  
da Fajã

Este conjunto de habitações 
de turismo rural é resultado 
da reabilitação de três antigas 
adegas, em pedra regional, 
situadas na pitoresca freguesia 
da Praia do Norte. Trata-se 
de um empreendimento 
construído de acordo com a 
arquitetura tipicamente rural 
desta zona da ilha do Faial, 
distribuído por uma área de 
mais de 600 m², adjacente à 
Rocha da Fajã.
www.casasdafaja.com
Rua das Adegas, 3, Fajã da Praia do 
Norte, Horta

4  Quinta das 
Buganvílias

Com uma área de dois 
hectares, é um espaço amplo 
e privado, bem perto do mar, 
onde os hóspedes podem 
usufruir da frescura das 
árvores exóticas, do sabor 
dos frutos tropicais ou da 
beleza das flores, protegidos 
do exterior por frondosos 
“muros” de camélias. É 
constituída por três edifícios 
exemplarmente recuperados: 
a Casa Principal (com três 
quartos duplos), a Casa de 
Pedra (com quatro duplos e 
um single) e ainda um terceiro 
edifício onde estão instalados 
a receção e um bar para uso 
exclusivo dos hóspedes.
quintadasbuganvilias.com
Quinta das Buganvílas, 28 A, Caste-
lo Branco, Horta

6  Casa do Capitão

Em pleno norte da ilha, na 
freguesia rural dos Cedros, 
esta casa de arquitetura 
tradicional faialense, 
construída em pedra 
vulcânica, apresenta-se aos 
hóspedes como “um oásis de 
paz e tranquilidade”, rodeado 
de jardins, campos de cultivo, 
eiras, árvores de fruta, currais 
de animais e campos de 
pastagem. Datada de finais 
do século XIX, a casa sofreu 
algumas remodelações para 
obedecer aos atuais padrões 
de conforto, mas sem deixar 
de manter a traça antiga, como 
se constata no salão da casa 
principal, que serve de sala de 
pequenos-almoços. 
www.casadocapitao.pt
Rua do Capitão, 5, Cedros, Horta, 
Faial

1  Quinta da Meia Eira

O Atlântico está sempre presente no horizonte desta quinta, 
situada a apenas três quilómetros da reserva natural do Morro 
de Castelo Branco. Dispõe de seis quartos e dois apartamentos 
T1, inseridos num terreno com seis hectares de jardins e campos 
agrícolas. Existe uma piscina interior na propriedade, aquecida por 
energia solar e também ela com vista para o infinito azul do mar. 
O pequeno-almoço é composto por produtos da região. A ilha do 
Pico também está à espreita no horizonte e até há um telescópio 
disponível para quem quiser tentar avistar baleias no canal.
www.meiaeira.com
Rua dos Inocentes, 1, Castelo Branco, Horta, Faial

2 Casas do Capelo

Um total de nove casas 
exemplarmente recuperadas, 
espalhadas por alguns dos 
locais mais emblemáticos e 
bonitos da ilha. As casas são de 
diferentes tipologias e todas 
dispõem de terraço, vista mar 
e estacionamento privativo.
www.casasdocapelo.pt
Areeiro, 16 A, capelo, Horta

 T U R I S M O  E M  E S P A Ç O  R U R A L 

2 Alto da Bonança 

A vista para a montanha, e para 
a vizinha ilha de São Jorge, é 
um dos mais marcantes traços 
distintivos desta unidade de 
turismo rural, localizada a oito 
quilómetros de São Roque e a 
apenas quatro do aeroporto 
do Pico. Resultante da 
recuperação de um conjunto 
de casas rurais, mantendo-se 
a tradicional construção em 
pedra, o edifício principal 
tem capacidade para acolher 
cinco pessoas, enquanto o par 
de atafonas transformadas 
em dois T1 pode alojar 
duas pessoas. À chegada, 
é oferecido um cesto de 
boas-vindas com produtos 
regionais, que podem ser 
degustados no terraço 
privativo (todas as casas 
dispõem de um).
www.altodabonanca.com
Rua Alto da Bonança, 81, Santa 
Luzia, São Roque do Pico, Pico

1  Quinta da Ribeira 
da Urze

Inserida em pleno espaço 
rural, na zona norte da 
ilha, esta unidade surge da 
recuperação de três casas 
solarengas, desabitadas há 
décadas e transformadas 
noutros tantos apartamentos, 
de tipologia T1, T2 e T3, 
equipados com todos os 
confortos necessários para 
uma estada perfeita, não 
faltando sequer bicicletas para 
explorar as redondezas ou kits 
mergulho (mediante reserva 
antecipada).
www.casasacorianas.com
Ribeira da Urze, Prainha, São 
Roque do Pico, Pico
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5  Glicínias  
do Pico

A cerca de 9 km da vila baleeira 
das Lajes do Pico, estas duas 
casas de campo com três 
quartos, estão inseridas no 
coração da freguesia rural 
de São João, um território 
desde sempre dividido 
entre o azul do oceano e 
o verde das pastagens. O 
empreendimento resulta 
da reconstrução de um 
conjunto de habitações 
típicas, pertencentes a 
diferentes proprietários, 
entretanto transformadas 
em alojamentos turísticos de 
qualidade.
www.casasacorianas.com
Rua da Igreja, 8ª, São João, Lajes do 
Pico, Pico

3 Adega do Gato

Este empreendimento é 
resultante da recuperação 
de duas adegas tradicionais, 
transformadas em casas de 
campo: a Adega do Nunes 
e a Adega do Gato, ambas 
com dois quartos e vista 
panorâmica para o mar e para 
as ilhas vizinhas de São Jorge 
e da Terceira. Os clientes 
hospedados na Adega do Gato 
têm direito a um almoço de 
oferta, num dia à sua escolha.
www.picoadegadogato.com
Calhau, 4, Piedade, Lajes do Pico, 
Pico

4 Adega do Canto

Ao todo são oito os 
alojamentos disponíveis, 
todos eles dispersos por Santo 
Amaro, uma pacata freguesia 
com poucas dezenas de 
habitantes. E encantos não 
faltam por ali, das simpáticas 
casas, todas diferentes, à 
bonita baía do Canto, onde nos 
dias de mar calmo é irresistível 
um mergulho com vista para 
São Jorge. 
www.casasgoulart.com
Santo Amaro, São Roque do Pico, 
Pico

6 Casa das Barcas

Mesmo em frente ao 
varadouro do cais velho 
de São Roque do Pico, este 
antigo solar do século XVII 
está classificado como 
imóvel de interesse público, 
por ser representativo da 
arquitetura chã da época. 
Dispõe de quatro quartos e 
“está decorado à inglesa”, 
com lareira na sala, móveis de 
mogno polido e latão, tecidos 
às flores e recordações de 
viagens.
www.cazasdopico.com
Rua do Cais, 15, S. Roque do Pico, 
Pico

4  Quinta das 
Figueiras

À entrada da freguesia 
dos Rosais, a apenas três 
quilómetros da vila das 
Velas, esta quinta conquista 
o visitante pelas suas vistas 
panorâmicas sobre o canal 
de São Jorge e, mais além, 
as vizinhas ilhas do Pico e do 
Faial. Conta com dois quartos 
duplos, um T1, dois T2, um T3 e 
um T4, distribuídos à volta de 
uma ampla piscina, também 
ela com vista para o Pico.
www.casasacorianas.com
Rosais, Velas, São Jorge

1  Quinta da 
Magnólia

Uma velha quinta, 
reconstruída de acordo com 
a antiga traça, deu lugar a 
este alojamento de luxo, 
integrado em plena Natureza, 
onde o tradicional negro do 
basalto salta à vista. É, porém, 
nos interiores que reside a 
maior surpresa, nas luxuosas 
e sofisticadas dez suítes que 
compõem esta unidade de 
turismo rural, todas elas 
batizadas com nomes de fajãs 
de São Jorge. Possui uma 
invejável localização central 
para quem queira partir à 
descoberta de São Jorge. 
Irresistível é também a piscina 
exterior panorâmica, com vista 
para o oceano e para o Pico.
www.quintadamagnolia.com
Urzelina, Velas, São Jorge

3 Casas dos Vimes

Situadas na Fajã dos Vimes, em 
plena reserva da biosfera, estas 
casas espelham a arquitetura 
tradicional açoriana, 
construídas em alvenarias de 
blocos de basalto. No total são 
quatro casas, espalhadas pela 
pequena localidade, batizadas 
com os nomes das suas antigas 
proprietárias: Casa da Tia 
Arminda, a Casa da Tia Lopes, 
as Casas das Tias Bentas (assim 
chamada por ser um edifício 
com dois pisos, dividido 
em dois apartamentos) e o 
Palheiro das Tias Bentas.
casasdosvimes.com
Fajã dos Vimes, Calheta, São Jorge

2  Quinta de São 
Pedro

A história desta quinta 
remonta ao século XVII e, 
apesar dos diferentes usos 
que teve ao longo dos tempos, 
conseguiu manter grande 
parte da traça e do encanto 
original. Há cerca de dez anos 
foi convertida numa unidade 
de turismo rural, com quatro 
quartos duplos na casa--mãe, 
três suítes duplas, uma suíte 
familiar com dois quartos e 
uma habitação independente, 
situada na antiga casa dos 
caseiros, que em pouco tempo 
se tornou uma referência na 
ilha. 
www.casasacorianas.com
Velas, São Jorge
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1 Moinho de Pedra 

As cúpulas vermelhas dos moinhos da Graciosa lembram o 
tempo em que a ilha era o celeiro do arquipélago. Alguns foram 
recuperados para alojamento turístico, como é o caso do Moinho 
de Pedra, localizado a apenas 200 metros da praia de São Mateus, 
na Vila da Praia. O eirado (a base do moinho) foi recuperado para 
permitir a instalação de quatro apartamentos. A cúpula, feita de 
novo, à mão, segundo os métodos artesanais, foi transformada no 
quarto principal da suíte principal, distribuída por três pisos e que 
ocupa o corpo do moinho. Além desta habitação, foram também 
construídos outros três apartamentos (T1), sob a eira, todos eles 
bastantes espaçosos e com apontamentos rústicos que remetem 
para as tradições agrícolas da ilha. 
Rua dos Moinhos de Vento, 28, Praia, São Mateus, Graciosa. T. 295 712 501
moinhodepedra.pt

 T U R I S M O  E M  E S P A Ç O  R U R A L 

1  Quinta  
do Martelo 

Situada a apenas cinco 
quilómetros de Angra do 
Heroísmo, esta unidade 
assume-se como uma espécie 
de parque temático alusivo às 
tradições dos Açores, onde 
foram reconstituídos locais 
tão característicos como 
a antiga loja do sapateiro, a 
oficina do carpinteiro ou o 
espaço do barbeiro. As casas, 
com capacidade para duas a 
seis pessoas, reconstituem 
habitações típicas, mas 
também as diferentes épocas 
históricas da ilha, como é o 
caso da Casa do Povoador 
ou da Casa dos Velhotes, 
inspiradas nas primitivas 
habitações do século XV e XVI. 
O objetivo é “dar a conhecer 
a evolução da cultura 
gastronómica e etnográfica 
dos Açores e das suas gentes 
ao longo da História”. Muito 
mais que um mero turismo 
rural, a Quinta do Martelo é 
antes um verdadeiro museu a 
céu aberto, no qual a hotelaria 
é apenas um meio de dar 
a conhecer as tradições 
açorianas.
Canada do Martelo 24, Cantinho, 
São Francisco das Almas, São Ma-
teus, Angra do Heroísmo, Terceira. 
T. 96 281 2796
quintadomartelo.net

3 Quinta dos Frutos

A quinta é um tradicional agregado rural, transformado numa 
unidade de turismo rural composta por uma casa principal (de 
habitação) e pelas denominadas casa de bois e casa de despejo, 
onde foram instalados dois apartamentos T1 com capacidade 
para quatro pessoas e um T2 para seis pessoas. À volta das casas, 
os hóspedes podem usufruir de uma vasta área de pomar, com 
mais de sete mil m², duas zonas de lazer com churrasco, vista 
panorâmica para o interior da Ilha e acesso direto ao mar, situado a 
apenas alguns minutos de distância.
Lugar da Vitória, 10, Guadalupe, Santa Cruz da Graciosa, Graciosa. T. 
915987596
www.casasacorianas.com

2  Moinho Mó da 
Praia

Um dos últimos moinhos 
a moerem cereais na ilha, 
funcionou até 2002 e, quando 
começou a ser recuperado 
para alojamento, foram 
também mantidas algumas 
peças e utensílios usados 
na atividade da moagem, de 
modo a preservar a memória 
do lugar. Além da zona 
comum, com sala, kitchenette, 
instalações sanitárias e um 
terraço exterior, conta com 
dois quartos, instalados no 
corpo do moinho.
Rua dos Moinhos de Vento, 16, 
Praia, São Mateus, Graciosa
www.modapraia-graciosa.pt
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3 Ti’ José Borges

Situada na Vila das Lajes, 
a apenas três minutos do 
aeroporto, é composta por 
dois espaços distintos, a Casa 
(com dois quartos, cozinha 
e sala de jantar) e o Palheiro 
(com um quarto de casal e 
duas camas de criança no 
sótão). Os hóspedes podem 
utilizar toda a casa e área de 
lazer exterior.
R. Tio José Borges, 10, Lajes, Praia 
da Vitória, Terceira. T. 295 517 367
www.tijoseborges.com

4  Quinta  
dos Figos

A transformação em unidade 
de turismo rural salvou esta 
quinta do estado semirruinoso 
em que se encontrava e 
permitiu manter todos 
os traços arquitetónicos 
típicos da zona, bem como os 
restantes sinais ainda visíveis 
da sua longa história. 
R. das Pedras, 34, Cabo da Praia, 
Praia da Vitória, Terceira. T. 91 916 
3530
www.quintadosfigos.com

5 Casas do Magina

Uma propriedade familiar, 
constituída por uma casa 
principal (Casa do Magina) 
com três quartos, sala de estar 
e jantar, cozinha e quarto 
de banho; uma antiga casa 
de arrumos transformada 
em habitação, a Casa Alta, 
composta por quarto, sala 
de estar e de jantar, cozinha 
e quarto de banho; e de um 
amplo reduto envolvente 
utilizado como logradouro e 
área de lazer.
Caminho do Concelho, 100, Quatro 
Ribeiras, Praia da Vitória, Terceira. 
T. 295 989 107
www.jcturismorural.com

2 Casa do Espírito Santo

Já há seis gerações na família Maduro Dias, a quinta remonta ao 
século XVIII e são muitos os vestígios desse tempo que ainda 
por lá permanecem, sob a forma de pinturas, gravuras, mesas, 
camas e até mesmo nalgumas das vigas do teto. Mas não é de 
um museu que se trata, como rapidamente se percebe mal se 
cruzam os pesados portões da propriedade, que, apesar de todo 
o conforto e melhorias, ainda mantém a tradicional divisão em 
três partes, tão habitual na Terceira: uma para habitação, outra 
para os pomares e uma última para o gado ou cultura de cereais, 
com todas as estruturas a preservarem uma relação harmoniosa 
com a envolvente. A quinta foi, entretanto, reconhecida como 
um monumento classificado e é muitas vezes apontada como 
referência no uso das técnicas tradicionais de construção. Os 
alojamentos dividem-se entre a Casa Pequena, a Casa Grande, a 
Atafona e um quarto na Casa Grande, todos eles com decoração 
individualizada. 
R. Dr. Teotónio Machado Pires, 36, São Bartolomeu dos Regatos, Angra do 
Heroísmo, Terceira. T. 96 292 2938
www.quintadoespiritosanto.com

1 Aldeia da Cuada

A aldeia começou a ser 
recuperada há 25 anos, depois 
de ter estado abandonada 
desde os anos 60, altura em 
que a maior parte dos seus 
residentes partiu para os 
Estados Unidos da América. 
As casas, de tipologia T1 a T6, 
mantêm a traça original, de 
pedra, enquanto o interior 
das residências foi adaptado 
às necessidades atuais. Casa 
do Luís, Casa da Esméria, Casa 
da Fátima... cada uma das 17 
habitações recuperadas tem 
o nome do último residente 
(alguns tiveram de ser 
contactados por carta para 
os EUA durante o processo 
de compra). A aposta na 
sustentabilidade já lhes 
garantiu várias distinções. A 
localização é privilegiada não 
só pela vista mas também pela 
proximidade à zona balnear 
por excelência das Flores, a 
Fajã Grande. 
Aldeia da Cuada, Fajã Grande, 
Lages das Flores; Flores
aldeiadacuada.com


