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Protocolo de Cooperação  

Solares de Portugal  - Concelho de Ponte de Lima 

Solares de Portugal Facilidades 

 

Casa do Anquião 

A Casa do Anquião fica a escassos três 
quilómetros da Vila de Ponte de Lima e 
está inserida num dos extremos do 
Campo de Golfe de Ponte de Lima, entre 
os fairway 3, 4 e 5. O conjunto edificado é 
constituído por uma casa principal e por 
dois corpos de anexos agrícolas. O solar 
rural é marcadamente seiscentista, ainda 
sem o aparato, ostensivo do barroco do 
século XVIII, mas com uma pureza de 
linhas e proporções que denotam o 
cuidado erudito do projecto.  

Fornelos, 3 km de Ponte de Lima  
Piscina, jardim, Golfe, Capela, 
Passeios a pé. 
7 Quartos (5 Duplos e 2 Twins) 
 
Preços:  
Duplo/Twin - 110 €/noite 
Single – 90 €/noite 
 
anquiao@solaresdeportugal.pt  

 

 

Casa do Barreiro 

Situada nos arredores de Ponte de Lima 
a Casa do Barreiro foi mandada construir 
em 1652. O patio central, perpetua a 
elegância arquitectónica das casas 
nobres da Ribeira Lima. Com vários 
recantos acolhedores, jardins e fontes, 
esta casa agrícola e de férias, reúne 
todas as condições para uma agradável 
estadia.  

 

Gemieira, 6 km de Ponte de Lima  
Piscina, jardim, Ténis, Capela, 
Passeios a pé, Bar, Refeições 
mediante solicitação, Provas de 
Vinhos, Sala de Jogos. 
6 Quartos (5 Duplos e 1 Twins), 2 
Apartamentos para 2 pessoas 
Preços:  
Duplo/Twin - 80 €/noite 
Single – 75 €/noite 
Apt x2 - 80 €/noite 
 
barreiro@solaresdeportugal.pt 

 
 

Paço de Calheiros 

Notável e imponente edifício, 
tradicionalmente considerado como o 
mais representativo das nobres casas do 
Minho. Resplandecem nos seus interiores 
lembranças de tempos gloriosos, guarda 
no silêncio do cair das águas das fontes 
de granito os segredos e história da 
família Calheiros, que aqui vive desde 
sempre. Situado numa encosta de uma 
das colinas que circundam a vila de 
Ponte de Lima, o Paço de Calheiros, 
rodeado de belos jardins, domina a 
perder de vista, um dos mais grandiosos 
cenários da região.  

Calheiros, 7 km de Ponte de Lima  
Piscina, jardim, Ténis, Mata, 
Cavalos, Capela, Passeios a pé, 
Refeições mediante solicitação, 
Provas de Vinhos. 
9 Quartos (6 Duplos e 3 Twins), 6 
Apartamentos para 2 pessoas 
 
Preços:  
Duplo/Twin - 125 €/noite 
Single – 90 €/noite 
Apt x2 - 125 €/noite 
 
calheiros@solaresdeportugal.pt 
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Casa de Crasto 

A Casa de Crasto, situada na linda vila de 
Ponte de Lima, é uma casa do século 
XVII de porte majestoso como lhe 
convém. Foi recentemente restaurada, 
conservando a sua arquitectura secular. 
Cuidadosamente decorada, tem várias 
salas, cozinha antiga e varanda com 
colunatas de pedra, tudo em ambiente 
tranquilo e saudável.  

Ribeira, 500 m de Ponte de Lima  
Jardim, Passeios a pé, Biblioteca. 
6 Quartos (3 Duplos e 3 Twins), 1 
Apartamentos para 4 pessoas 
 
Preços:  
Duplo/Twin - 80 €/noite 
Single – 75 €/noite 
Apt x2 - 140 €/noite 
 
crasto@solaresdeportugal.pt 

 

Casa de Fontão 

No coração do Vale da Ribeira Lima, 
numa das mais bucólicas e pitorescas 
vilas minhotas, casa apalaçada com 
interiores de grande qualidade, cujo 
portão de acesso, encimado por uma 
cruz, é testemunho vivo da habitação 
clerical do século XIX. Encontra-se 
rodeada de latadas e arvoredo que lhe 
conferem a tranquilidade de uma vivência 
rural.  

Fontão, 6 km de Ponte de Lima  
Piscina, Bicicletas, Passeios a pé, 
Provas de Vinho 
3 Quartos Twins 
 
Preços:  
Twin - 80 €/noite 
Single – 75 €/noite 
 
 
fontao@solaresdeportugal.pt 

 

Casa da Lage 

Casa Senhorial dos finais do Séc. XVII, 
retoma os seus tempos áureos sem 
nunca esquecer o passado histórico a 
que está intimamente ligado. A Casa da 
Lage situa-se dentro de uma extensa 
propriedade agrícola, onde o conforto, a 
afabilidade e o requinte são sinónimos do 
valor histórico, etnográfico e cultural que 
representa. A comprovar estão os salões 
da casa com bonitos tectos, artesoados 
em talha, a exposição de fatos regionais, 
a qualidade de restauro e a adaptação da 
Casa Tulha.  

Arcos, 7 km de Ponte de Lima  
Piscina coberta, jardim, Ténis, 
Capela, Passeios a pé, Refeições 
mediante solicitação, Provas de 
Vinhos. 
10 Quartos (3 Duplos e 7 Twins) 
 
Preços:  
Duplo/Twin - 110 €/noite 
Single – 90 €/noite 
 
lage@solaresdeportugal.pt 

 

Casa do Outeiro 

Solar do século XVIII nos arredores de 
Ponte de Lima, a Casa do Outeiro aliou 
às necessidades de conforto um notável 
sentido estético, preservando o encanto 
de uma fidalga casa antiga. Escondida 
entre castanheiros e jardins 
cuidadosamente tratados, foi a primeira 
casa em Portugal a abrir as portas ao 
turismo. A velha cozinha do solar, abre 
para uma varanda em madeira onde 
poderá descansar das fadigas e repousar 
o seu olhar num imponente aqueduto de 
granito que abastecia a casa até há 
poucos anos. 

Arcozelo, 2 km de Ponte de Lima  
Piscina, Jardim,  Capela, 
Passeios a pé, Refeições 
mediante solicitação. 
2 Quartos Twins 
 
Preços:  
Twin - 80 €/noite 
Single – 75 €/noite 
 
outeiro@solaresdeportugal.pt 
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Casa das Torres 

Surgindo repentinamente no desenhar de 
uma curva, ergue-se magnífica, em altivo 
porte, a Casa das Torres, exemplo da 
arquitectura nobre do tempo de D. João 
V, contempla uma paisagem soberba. O 
trabalho barroco das janelas abre para a 
quinta de pomares convidando-o a 
contactar com a natureza.  

 

Facha, 6 km de Ponte de Lima  
Piscina, jardim, Passeios a pé, 
Bar, Refeições mediante, Sala de 
Jogos solicitação, Provas de 
Vinhos. 
3 Quartos (1 Duplo e 2 Twins), 2 
Apartamentos para 4 pessoas 
 
Preços:  
Duplo/Twin - 90 €/noite 
Single – 75 €/noite 
Apt x4 - 140 €/noite 
torres@solaresdeportugal.pt 

 

Casa da Varzea 

Bonita casa solarenga minhota situada na 
tranquila freguesia de Beiral, a meia 
distância entre as vilas de Ponte de Lima 
e Ponte da Barca, dispondo de bons 
acessos e excelentes vistas panorâmicas. 
Mantém antigas tradições de 
hospitalidade com que recebeu, entre os 
hóspedes ilustres, os Arcebispos de 
Braga nas suas visitas pastorais. A casa 
encontra-se na posse da família, pelo 
menos desde o séc. XVI, tendo sido 
profundamente remodelada no séc. XVIII.  

Beiral, 10 km de Ponte de Lima  
Piscina, Jardim, Passeios a pé, 
Refeições mediante solicitação, 
Provas de Vinhos. 
6 Quartos (4 Duplos e 2 Twins) 
 
Preços:  
Duplo/Twin - 80 €/noite 
Single – 75 €/noite 
 
varzea@solaresdeportugal.pt 

 

Quinta da Agra 

A Quinta da Agra constitui um conjunto 
edificado com fundação anterior ao Sec. 
XVII. Um portão em Pedra dá acesso a 
duas casas totalmente restauradas com 
bom gosto e conforto. O proprietário 
dedicou cerca de 10 anos à recuperação 
criteriosa de telhados, tectos em 
castanho, janelas de guilhotina, varandas 
em cantaria, cantos e recantos de lazer, 
restituindo-lhes a originalidade 
arquitectónica. Utilizando todas as 
técnicas e materiais locais, fez renascer 
os velhos mesteres e reviver velhos e 
sábios artesãos.  

Correlhã, 2 km de Ponte de Lima  
Piscina, jardim, Passeios a pé, 
Refeições mediante solicitação, 
Provas de Vinhos, Sala de Jogos. 
6 Quartos (3 Duplos e 3 Twins), 2 
Apartamentos para 2 pessoas 
 
Preços:  
Duplo/Twin - 75 €/noite 
Single – 60 €/noite 
 
agra@solaresdeportugal.pt 

 

Quinta da Aldeia 

Muito próximo de Ponte de Lima, em 
tranquilo ambiente rural a Quinta da 
Aldeia tem à disposição de quem a 
procura, um antigo moinho com 1 quarto 
de casal, sala e cozinha. 
Cuidadosamente decorado com 
mobiliário rústico, de acordo com a 
saudável vida do campo. Um passeio 
pelas vinhas leva-o até às margens do 
Rio Lima.  

Ribeira, 2 km de Ponte de Lima  
Piscina, jardim, Passeios a pé, 
Refeições mediante solicitação.  
4 Apartamentos (2 para 2 
pessoas e 2 para 4 pessoas) 
 
Preços:  
Apt x2 - 65 €/noite 
Apt x4 - 130 €/noite 
 
aldeia@solaresdeportugal.pt 
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Quinta do Casal 

Situada na Freguesia da Facha, concelho 
de Ponte de Lima, a Quinta do Casal, 
resulta da total recuperação de uma Casa 
Senhorial do Sec. XVI, até há pouco em 
ruínas. Das salas e dos quartos desfruta-
se ao perto e ao longe de um belo 
panorama. A decoração é simples e 
moderna. No lugar das pequenas casas 
dos caseiros há seis apartamentos 
construídos de raiz, modernos e práticos. 
A mata, o souto, o pomar, o olival, a 
piscina e o ténis são um convite a uma 
estadia tranquila e agradável onde a 
história e a arte contemporânea se 
harmonizam.  

Facha, 6 km de Ponte de Lima  
Piscina, Piscina Coberta, Ginásio, 
jardim, Ténis, Mata, Capela, 
Passeios a pé, Sala de Jogos. 
3 Quartos Twins, 6 Apartamentos 
para 2 pessoas 
 
Preços:  
Twin - 90 €/noite 
Single – 75 €/noite 
Apt x2 - 90 €/noite 
 
casal@solaresdeportugal.pt 

 

Quinta de Santa Baia 

A Casa da Quinta de Santa Baia, constitui 
um assento de lavoura duma exploração 
agrícola onde predomina o granjeio do 
afamado vinho verde. O solar desta 
Quinta data do séc. XVII e apresenta uma 
arquitectura genuinamente Portuguesa, 
em que são identificáveis as alterações 
que ocorreram nos séculos posteriores. 
Parte das dependências agrícolas foram 
recuperadas com conforto e bom gosto 
para receber aqueles que querem 
conhecer o Minho com as suas tradições, 
cultura e património, ou para que quer 
simplesmente refugiar-se do rebuliço 
quotidiano.  

Gaifar, 14 km de Ponte de Lima 
Piscina, Jardim, Passeios a Pé e 
de Bicicleta. 
1 Duplo e 2 Apartamentos para 
2pessoas 
 
Preços:  
Twin - 80 €/noite 
Single – 75 €/noite 
Apt x2 - 80 €/noite 
 
santabaia@solaresdeportugal.pt  

 

Quinta do Rei 

Situada na pitoresca aldeia de Estorãos, 
a casa do Rei combina o ambiente rústico 
duma Quinta de Lavoura com o conforto 
da casa recentemente restaurada. Esta é 
a perfeita paragem para uma família 
descansar e passear pelas redondezas 
da Serra d’Arga e Cerquido.  

Estorãos, 7 km de Ponte de Lima  
Piscina, Sala de Jogos, Passeios 
a pé, bicicletas. 
3 Apartamentos para 4 pessoas 
 
Preços:  
Apt x4 – 130/noite 
 
rei@solaresdeportugal.pt 

 

Quinta da Roseira 

Esta quinta, localizada a 1 Km da Vila de 
Ponte de Lima, está situada num local 
aprazível com uma vista excepcional 
sobre o rio e a vila. A sua casa 
apalaçada, com origem nos finais do 
século dezanove, foi construída a partir 
duma antiga casa agrícola e constitui 
uma escolha perfeita para quem aprecie 
a tranquilidade duma estadia nesta 
região.  

Ponte de Lima  
Piscina, Jardim, Passeios a pé. 
6 Quartos (3 Duplos e 3 Twins) 
 
Preços:  
Duplo/Twin - 75 €/noite 
Single – 60 €/noite 
 
 
roseira@solaresdeportugal.pt 
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Casa da Encruzilhada 

Localizada na freguesia da Cabração, 
desfrutando de uma vista soberba sobre 
a Serra. Completamente isolada, num 
ambiente calmo e puro a Casa da 
encruzilhada convida a um passeio pela 
serra D’Arga à descoberta dos tempos. 
Casa em xisto, reconstruída e adaptada 
aos tempos modernos recentemente, a 
Casa da Encruzilhada convida-nos a uma 
férias longe do stress citadino.  

Cabração, 10 km de Ponte de 
Lima  
Piscina, jardim, Ténis, Passeios a 
pé, Sala de Jogos. 
6 Quartos (5 Duplos e 1 Twin) 
 
Preços:  
Duplo/Twin - 75 €/noite 
Single – 60 €/noite 
 
encruzilhada@solaresdeportugal.pt 

 

Moinho de Estorãos 

Junto à Ponte Romana sobre o Rio 
Estorãos surge o encantador, Moinho de 
Estorãos, restaurada para o Turismo de 
Habitação, esta antiga azenha conserva 
em funcionamento todos os pormenores 
da velha mó e a roda de moagem. No 
livro de visitantes podemos ler com 
frequência que é um privilégio aqui ficar.  

Estorãos, 7 km de Ponte de Lima  
Passeios a pé, Jardim 
1 Apartamentos para 2 pessoas 
2 Apartamentos para 4 pessoas 
 
Preços:  
Apt x2 - 90 €/noite 
Apt x4 – 130 €/noite 
 
moinhoestoraos@solaresdeportugal.pt 

 

Casa da Gaiba 

Uma das mais cativantes e tranquilas 
aldeias de Ponte de Lima, Estorãos é o 
ambiente perfeito para enquadrar a Casa 
da Gaiba. Dispondo de uma cozinha, sala 
e dois quartos, esta casa rústica é uma 
boa recuperação e aproveitamento para 
receber com afabilidade quem procura a 
beleza daquela região. Aqui o visitante é 
atraído a prolongar as suas férias.  

Estorãos, 7 km de Ponte de Lima  
Jardim, Passeios a pé, 
1 Apartamento para 4 pessoas 
 
Preços:  
Apt x4 - 130 €/noite 
 
gaiba@solaresdeportugal.pt 

 

Casa de São Gonçalo 

Situada no lugar de São Gonçalo, na 
margem direita do Rio Lima, a Casa de 
São Gonçalo goza de localização 
privilegiada. Das suas varandas pode-se 
admirar a beleza resplandecente da vila 
de Ponte de Lima. Daí se avista o rio com 
as suas pontes e a majestosa avenida. A 
casa toda em granito construída no Séc. 
XIX, tem um quintal com um bonito e 
cuidado jardim.  

Arcozelo, 1 km de Ponte de Lima  
Jardim, Passeios a pé. 
1 Quarto Duplo e 1 Apartamento 
para 2 pessoas 
 
Preços:  
Duplo - 65 €/noite 
Single – 60 €/noite 
Apt x2 - 65 €/noite 
 
soagoncalo@solaresdeportugal.pt 

 

 

PREÇOS: 
Os preços são em euros e são por quarto/noite e incluem pequeno-almoço e quarto de banho 
privativo. Para mais informações consulte o website www.solaresdeportugal.pt ou a CENTER, 
através do Tel: +351 258 931 750; email: info@center.pt.  
Camas Extras somente para crianças até aos 12 anos. Nada será cobrado pela colocação de 
berços para crianças com menos de 2 anos. 
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CONDIÇÕES ESPECIAIS 
Os Oradores e Participantes no 1º Congresso Internacional «Empreendedorismo e 

Valorização Sustentável do Território» usufruirão de 20% de desconto em todos os Solares 

de Portugal, devendo, para esse efeito, informar a Central de Reservas da sua condição de 

Orador e participante no Congresso a realizar em Ponte de Lima a 17 e 18 de Junho de 2010. 

 

REFEIÇÕES 
O jantar é servido em muitas casas, quando solicitado com antecedência aos donos das casas. O 
preço não está incluído na estadia. O serviço de pequeno-almoço está incluído no preço, quer se 
trate de alojamento na casa principal, em apartamentos, anexos ou dependências. 
 
 

APARTAMENTOS 
Todos os apartamentos têm uma pequena cozinha ou kitchnette que pode ser utilizada para 
pequenas refeições e são independentes da casa principal. 
 
 

PISCINAS 
Algumas casas têm piscinas ao ar livre e sem água aquecida, cujo funcionamento, caso as 

condições climatéricas o permitam, é de 1 de Maio a 1 de Outubro. 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
Pagamento do valor total no acto de reserva. O pagamento pode ser efectuado através de Cartão 
Visa, Mastercard ou American Express, por cheque ou transferencia bancária. 
 

CONDIÇÕES DE CANCELAMENTO 
- Antes de 30 dias da data prevista de chegada - Não pagamento 
- De 29 a 6 dias da data prevista de chegada - 50 % do valor total da reserva 
- De 5 ao dia da data prevista de chegada - 100% do valor total da reserva 
 
A TURIHAB enviará a documentação necessária para divulgação dos Solares de Portugal, o 
Centro de Formação de Professores divulgará os Solares de Portugal pelos seus associados e 
nas publicações ou organização de eventos que venha a promover. 
 
 

 
Assinatura e carimbo da     Assinatura e carimbo da 
CENTER       
 
 
 
Data:       Data: 
Nome: Maria do Céu Sá Lima    Nome:  

Directora de Marketing     
 

 


