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…é desejável agir estrategicamente, no presente, para que o futuro possa 
ser o resultado de uma escolha, e não a consequência de um destino. 

-Rui Canário- Portalegre 25, 26 e 27/Out/2012 

…é desejável agir estrategicamente, no presente, para que o futuro possa ser o 

resultado de uma escolha, e não a consequência de um destino. 

        -Rui Canário- 

Portalegre 25, 26 e 27/Out/2012 

Onde dormir 

Sugestões... 
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…é desejável agir estrategicamente, no presente, para que o futuro possa 
ser o resultado de uma escolha, e não a consequência de um destino. 

-Rui Canário- Portalegre 25, 26 e 27/Out/2012 

Onde dormir: 

A oferta aqui descrita não esgota tudo o que existe na Região de S. Mamede, mas foca  as principais unidades, de maiores dimensões, 

e numa relação qualidade/preço bastante razoável para a  época do ano, tentando também não exceder um raio de 15 a 20 Km de dis-

tância do local do Congresso, ou seja, 15 a 20 minutos de deslocação em automóvel por estradas principais e de fácil acesso, embora, 

sem esquecer, também, as potencialidades turísticas e paisagísticas da Região, que podem estimular ao prolongamento de um fim de 

semana de descoberta da Serra de S. Mamede e dos seus encantos. 

Portalegre é uma pequena cidade que, em termos de oferta de restauração e turismo, se integra num triângulo, muito particular, de 

que fazem parte Marvão e Castelo de Vide, sendo que as ligações entre estas 3 localidades, estão bem servidas de estradas e acessos. 

 Naturalmente que existem outros itinerários possíveis entre elas para quem vem com tempo e quer explorar ou visitar as paisagens 

desta região, percorrer as rotas dos vinhos ou descobrir os sabores da gastronomia local, ou apenas contemplar a obra magnífica da 

Natureza na Serra de S. Mamede, que integra ainda o Parque Natural da Serra de S. Mamede. 

Assim, propomos aos nossos congressistas, de acordo com as disponibilidades da região, um conjunto diversificado de locais onde 

podem ficar alojados, que se distribuem sobretudo por estas 3 localidades, podendo conjugar a participação profissional no XI CONGRES-

SO NACIONAL DE CFAE, com o reconhecimento da região e das suas potencialidades, quem sabe, para uma futura visita com mais tempo 

e disponibilidade para desfrutar o que, de melhor, aqui lhe podemos oferecer. 

Não quisemos também deixar de incluir uma unidade rural recente, mas muito acolhedora, na vila de Arronches, o Hotel de Santo 

António, extremamente agradável. 
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…é desejável agir estrategicamente, no presente, para que o futuro possa 
ser o resultado de uma escolha, e não a consequência de um destino. 

-Rui Canário- Portalegre 25, 26 e 27/Out/2012 

Rossio Hotel (****) 

 

 

 

Rua 31 de Janeiro, nº 6 

7300-211 PORTALEGRE 

Telem.: 934 496 709; Telef.: 245 082 218; Fax: 245 082 232 

Mail: geral@rossiohotel.com  

Página Web: www.rossiohotel.com / www.facebook.com/rossiohotel 

16 quartos (12 single/twin; 4 duplos com cama de casal) 

Portalegre 

Preço para marcações com referência ao Congresso: 

Quarto Single - € 42,50 

Quarto Twin (com 2 camas individuais) - € 59,50 
Quarto Duplo (com cama de casal) - 70€ Rossio Hotel 
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…é desejável agir estrategicamente, no presente, para que o futuro possa 
ser o resultado de uma escolha, e não a consequência de um destino. 

-Rui Canário- Portalegre 25, 26 e 27/Out/2012 

Solar das Avencas (Turismo de Habitação) 

Parque Miguel Bombarda, nº 11 

7300-107 PORTALEGRE 

Telem.: 919 461 619; Telef.: 245 201 028; Fax: 245 205 524 

Mail: maria.manta@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preço para marcações com referência ao Congresso: 

1 Quarto c/ 2 divisões (1 quarto com cama de casal e 1 c/ 2 camas) - € 70 

1 Quarto Twin (2 camas) - € 70 

2 Quartos (com cama de casal) - € 55,00 
1 Quarto (com cama de casal e sofá-cama) - 70€ 

Convento da Provença (Turismo Rural) 

Monte Paleiros - Ribeira de Nisa 

7300-431 PORTALEGRE 

Telem.: 913 219 100; Telef.: 245 337 104; Fax: 245 337 106 

Mail: convento@provença.pt 

Página Web: www.provenca.pt 

9 quartos duplos (2 suites, 4 twins e 3 c/ cama de casal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preço para marcações com referência ao Congresso: 

Suite - € 85 

Quarto duplo - € 75 

Quarto single - € 65 
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…é desejável agir estrategicamente, no presente, para que o futuro possa 
ser o resultado de uma escolha, e não a consequência de um destino. 

-Rui Canário- Portalegre 25, 26 e 27/Out/2012 

Hotel de Castelo de Vide (***) 

(A 19 Km de Portalegre) 

 

Avenida da Europa 

7320-202 CASTELO DE VIDE 

Telef.: 245 908 210; Fax: 245 908 215 

Mail: reservas@hotelcastelodevide.com 
Página Web:  www.hotelcastelodevide.com; 

52 quartos duplos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preço para marcações com referência ao Congresso: 

Quarto duplo - € 22/pessoa 

Quarto individual - € 32 

Castelo de Vide 
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…é desejável agir estrategicamente, no presente, para que o futuro possa 
ser o resultado de uma escolha, e não a consequência de um destino. 

-Rui Canário- Portalegre 25, 26 e 27/Out/2012 

Hotel Sol e Serra (***) 

(A 19 Km de Portalegre) 

 

Avenida da Europa, 1 

7320-202 CASTELO DE VIDE 

Telef.: 245 900 000; Fax: 245 900 001 

Mail: hotelsoleserra@grupofbarata.com 
Página Web: www.grupofbarata.com/pt 

82 quartos duplos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preço para marcações com referência ao Congresso:  

Quarto duplo - € 45 

Quarto single - € 38  

INATEL Castelo de Vide (**) 

(A 19 Km de Portalegre) 

 

Rua Sequeira Sameiro 

7320-138 CASTELO DE VIDE 

Telef.: 245 900 200; Fax: 245 900 240 

Mail: inatel.cvide@inatel.pt 

Página Web: www.inatel.pt/unidhoteleira.aspx?menuid=671 

37 quartos: 
30 quartos twin (2 camas) 

4 quartos c/ cama de casal 

3 quartos single 

 

 

Preço para marcações com referência ao Congresso: 

 

Quartos Tipo Standard – Edifício Principal 
Preço para Beneficiário Inatel por noite e por quarto: € 56,00 
Preço para Não Beneficiário Inatel por noite e por quarto: € 63,00 

  
Quartos Tipo Turístico - Edifício “S. Paulo” 
Preço para Beneficiário Inatel por noite e por quarto: € 49,00 
Preço para Não Beneficiário Inatel por noite e por quarto: € 55,00 
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…é desejável agir estrategicamente, no presente, para que o futuro possa 
ser o resultado de uma escolha, e não a consequência de um destino. 

-Rui Canário- Portalegre 25, 26 e 27/Out/2012 

Casa do Parque (Residencial)  
 

(A 19 Km de Portalegre) 

 

Avenida da Aramenha, 37 

7320-101 CASTELO DE VIDE 

Telef.: 245 901 250; Fax: 245 901 228 

Mail: casadoparque@gmail.com 
Página Web: www.casadoparque.net 

25 quartos distribuídos por Duplos, Twins e Singles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preço para marcações com referência ao Congresso: 

 Tarifas diárias por pessoa c/ Pequeno Almoço incluído: 

Em Quarto Single - € 30  

Em Quarto Duplo/Twin - € 20 

Casa Amarela (Turismo de Habitação) 

 

(A 19 Km de Portalegre) 

 

Praça D. Pedro V, 11 

7320-111 CASTELO DE VIDE 

Telef.: 245 905 878; Fax: 245 901 228 

Mail: casadoparque@gmail.com 
Página Web: www.casaamarelath.com 

11 quartos distribuídos por Duplos, Twins e Singles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preço para marcações com referência ao Congresso: 

 Tarifas diárias por pessoa c/ Pequeno Almoço incluído: 

Em Quarto Single - € 65 

Em Quarto Duplo/Twin - € 35 

Casa Amarela - classificação do IPPAR como Imóvel de Interesse Público 



 8 

  
 

…é desejável agir estrategicamente, no presente, para que o futuro possa 
ser o resultado de uma escolha, e não a consequência de um destino. 

-Rui Canário- Portalegre 25, 26 e 27/Out/2012 

Quinta da Serra de S. Mamede (Turismo Rural)  

(A 19 Km de Portalegre) 

 

Ribeira de S. João 

7320-301 CASTELO DE VIDE 

Telem.: 938 681 201 

Mail:  info@quintaserradesaomamede.com 
Página Web:  www.quintaserradesaomamede.com 

4 quartos duplos 

 

 

 

 

 

 

 

Preço para marcações com referência ao Congresso: 

(com ocupação de 2 pessoas por quarto) 

 

One bedroom villa: € 34,00/pessoa 

Superior one bedroom villa: € 42,50/pessoa 

Two bedroom villa: € 25,50/pessoa 

(Condições: ver website) 

Vila Maria (Residencial) 
 

(A 19 Km de Portalegre) 

 

Quinta do Patameiro 

Bairro da Boavista 

7320-102 CASTELO DE VIDE 

Telem.: 960 100 844; 

4 quartos duplos e 1 apartamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preço para marcações com referência ao Congresso: 

Single - € 40 

Duplo - € 45 
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…é desejável agir estrategicamente, no presente, para que o futuro possa 
ser o resultado de uma escolha, e não a consequência de um destino. 

-Rui Canário- Portalegre 25, 26 e 27/Out/2012 

Pousada de Marvão - Santa Maria (Pousada) 

(A 21 Km de Portalegre) 

 

Rua 24 de Janeiro, 7 

7330-122 MARVÃO 

Telef.: 245 993 201 e 245 993 202; Fax: 245 993 440 

Mail: recepcao.stamaria@pousadas.pt 
Página Web:  www.pousadas.pt 

31 quartos duplos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preço para marcações com referência ao Congresso: 

De acordo com a informação desta unidade, haverá um 

Preço especial para os congressistas, mas até ao momento  

ainda não nos informaram  

Marvão 
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…é desejável agir estrategicamente, no presente, para que o futuro possa 
ser o resultado de uma escolha, e não a consequência de um destino. 

-Rui Canário- Portalegre 25, 26 e 27/Out/2012 

Quinta do Barrieiro (Guest House) 
 

(A 10 Km de Portalegre) 

 

Reveladas, cx 10 

7330-336 MARVÃO 

Telem.: 964 054 935 

Mail: info@quintadobarrieiro.com 

Página Web: www.quintadobarrieiro.com 

XX quartos duplos 

 

 

Preço para marcações com referência ao Congresso: 

 

 

Aos valores da tabela de preços do alojamento indicada, 

será feito um desconto de 15% para o Congresso.  

Os valores indicados na tabela de preços não têm incluído 

o preço do pequeno-almoço. 

Pequeno-almoço opcional com o valor de 15,00 Euros por 

quarto duplo (2 px), por dia. 

(Aconselhamos a consulta do website) 

 

Casa do Sequeiro (T3)  

com 1 quarto duplo com cama de casal e 2 quartos duplos 

com duas camas e respectivas WC privativas com duche, 

sala privativa e kitchenet.  

Preço: 

Reserva de duas ou três noites: 180,00 Euros por noite  

Capacidade máxima: 6 adultos. 

Capacidade de suplementares: 1 divã e 2 camas de via-

gem. 

 

Casa da Pedra que Corre (T1-Suite) 

 com 1 quarto com cama de casal e WC privativa com 

duche, sala privativa e armário de kitchenet. 

Preço: 

Reserva de duas ou três noites: 75,00 Euros por noite 

Capacidade máxima: 2 adultos. 

Capacidade de suplementares: 2 divãs ou 2 camas de via-

gem. 

 

Casa da Pedra que Voa (T0)  

com zona de dormir com cama de casal e WC privativa 

com banheira, zona de estar e armário de kitchenet. 

Preço: 

Reserva de duas ou três noites: 65,00 Euros por noite 

Capacidade máxima: 2 adultos. 

Capacidade de suplementares: 1 cama de viagem. 

 

Casa da Pedra do Mar (T0)  

com zona de dormir com cama de casal e WC privativa 

com banheira, zona de estar e armário de kitchenet. 

Preço: 

Reserva de duas ou três noites: 65,00 Euros por noite 

Capacidade máxima: 2 adultos. 

Capacidade de suplementares: 1 cama de viagem. 

 

Casa da Pedra que Fala (T0)  

com duas camas e WC privativa com duche, zona de estar 

e armário de kitchenet. 

Preço: 

Reserva de duas ou três noites: 65,00 Euros por noite 

Capacidade máxima: 2 adultos. 

Capacidade de suplementares: 1 cama de viagem. 

 

Casa Atelier (T1-Suite)  

com 1 quarto com cama de casal e WC privativa com 

duche, sala privativa e kitchenet. 

Preço: 

Reserva de duas ou três noites: 75,00 Euros por noite 

Capacidade máxima: 2 adultos. 

Capacidade de suplementares: 2 divãs (Beliche com 1,60 x 

0,65m e 1,80 x 0,65m) ou 2 camas de viagem. 

 

Casa Nascente (Suite - Loft)  

com zona de dormir com cama de casal e WC privativa 

compartimentada, com banheira de hidromassagem, zona 

de estar com Lareira, kitchenet e grande terraço privativo 

sobre as encostas da serra. 

Preço: 

Reserva de duas ou três noites: 95,00 Euros por noite 

Capacidade máxima: 2 adultos. 

Capacidade de suplementares: nenhuma 
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…é desejável agir estrategicamente, no presente, para que o futuro possa 
ser o resultado de uma escolha, e não a consequência de um destino. 

-Rui Canário- Portalegre 25, 26 e 27/Out/2012 

Hotel El-Rei D. Manuel (***) 

(A 21 Km de Portalegre) 

 

Largo de Olivença 

7330-104 MARVÃO 

Telef.: 245 909 150 ; Fax: 245 909 159 

Mail: hotel.dom.manuel@turismarvao.pt 
Página Web: www.turismarvao.pt 

15 quartos duplos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preço para marcações com referência ao Congresso: 

Quarto duplo - € 45 

Quarto single - € 40 

Sever Rio Hotel (***) 

(A 18 Km de Portalegre) 

 

Estrada Rio Sever - Portagem 

7330-122 MARVÃO 

Telef.: 245 993 318; Fax: 245 993 412 

Mail:  sever@mail.telepac.pt 
14 quartos duplos 

 

 

 

 

 

 

 

Preço para marcações com referência ao Congresso: 

Quarto Standard individual (vista serra) - 30€ 

Quarto Standard Individual (vista rio) - 40€ 

Quarto duplo  (vista serra) - 50€ 

Quarto duplo ou twin (vista rio) 55€ 

Quarto familiar (vista rio) 70€ 

O Valor dos quartos inclui: Pequeno almoço e 10% de desconto no "SEVER RIO RESTAURANTE" e "SEVER RIO GRILL" 
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…é desejável agir estrategicamente, no presente, para que o futuro possa 
ser o resultado de uma escolha, e não a consequência de um destino. 

-Rui Canário- Portalegre 25, 26 e 27/Out/2012 

Casa da da Muralha e Casa da Árvore 

(A 21 Km de Portalegre) 

 

Rua Dr. Matos Magalhães, 3 

7330-121 MARVÃO 

Telef.: 245 993 854; Fax: 245 993 854 

Mail: casadaarvore@sapo.pt  
Página Web: www.casadaarvore-marvao.com/ 

5 quartos duplos 

 

 

 

 

 

 

 

Preço para marcações com referência ao Congresso: 

2 quartos c/ camas separadas 

3 quartos c/ cama de casal 

por pessoa / noite: 

€ 33 em quarto individual 
€ 21,5 em quarto a partilhar 
os valores incluem pequeno-almoço 

Varanda do Alentejo e Casa D. Dinis 

(A 21 Km de Portalegre) 

 

Praça do Pelourinho, 1-A 

7330-108 MARVÃO 

Telem.: 913 267 936 e 963 112 159; Telef.: 245 993 272;  

Fax: 245 993 272 

Página Web: www.ter-domdinis.com/index.html 

6 quartos duplos (Varando do Alentejo) 

9 quartos duplos (Casa D. Dinis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preço para marcações com referência ao Congresso: 

Quarto single - € 40 

Quarto duplo - € 47,50 
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…é desejável agir estrategicamente, no presente, para que o futuro possa 
ser o resultado de uma escolha, e não a consequência de um destino. 

-Rui Canário- Portalegre 25, 26 e 27/Out/2012 

Arronches 

Hotel Rural de Santo António (Hotel Rural) 

(A 23 Km de Portalegre) 

 

Bairro de Santo António 

Rua A S/N 

7300-041 ARRONCHES 

Telef.: 245 589 003; Fax: 245 589 005 

Mail Informações: info@santoantoniohotel.com 
Mail reservas: reservas@santoantoniohotel.com 

Página Web:  www.santoantoniohotel.com 

28 quartos duplos 

 

 

 

 

 

Preço para marcações com referência ao Congresso: 

28 quartos (13 duplos c/ cama de casal, 13 Twin, 2 triplos, 1 suite) 

Quarto duplo/twin - € 55 

Quarto single - € 35 

Quarto triplo - € 75 

Suite - € 90 
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…é desejável agir estrategicamente, no presente, para que o futuro possa 
ser o resultado de uma escolha, e não a consequência de um destino. 

-Rui Canário- Portalegre 25, 26 e 27/Out/2012 

Fo
to

grafia Jo
ão

 M
artin

s, 

Câmara Municipal de Portalegre/Centro de Congressos 

Portalegre 25, 26 e 27/Out/2012 


