Casa dos Arrábidos
SOBRE
Casa dos Arrábidos
Tipo de Alojamento

Turismo no Espaço Rural

A Casa dos Arrábidos é uma propriedade murada situada na periferia de Torres Novas, uma das principais cidades do
distrito de Santarém.
A Casa dos Arrábidos teve na sua origem um antigo convento de frades Franciscanos Arrábidos que aí se instalaram
no século XVI construindo um convento, uma capela e uma "cerca" murada, alguns anexos, bem como a horta e o
pomar que serviam o convento. Está assim construída, aproveitando o antigo Convento e os seus anexos. Embora
interiormente esteja dotada de conforto moderno, sempre houve e continua a haver, o maior cuidado em aproveitar
a traça original não destruindo ou ocultando qualquer vestígio histórico, mas antes aproveitando-os e realçando-os
para poderem ser livremente desfrutados.
O exterior, perfeitamente integrado com a casa, tem a traça de simplicidade e frugalidade que carateriza o espírito
do lugar e ao mesmo tempo um sabor que convida ao repouso e à comunhão com a natureza.
Deste exterior que se estende a partir de toda a frente do conjunto habitacional existem quatro zonas que merecem
uma referência especial:
O relvado, com zonas ajardinadas ou arborizadas com acesso ao salão que se abre em arcos sobre o mesmo.
A horta, o pomar, a zona dos animais e o olival até à extrema da propriedade.
A pequena ermida do tempo dos frades, de forma circular e teto abobadado, com nicho, bancos em pedra e
nascente de água.
Para além disso, a Capela do extinto Convento de Santo António também pode e deve ser visitada, principalmente
em virtude dos azulejos setecentistas que representam temas da vida de S. Francisco e de Santo António. Vindos da
antiga fábrica do Juncal, estes azulejos têm hoje um valor considerável.
Contactos
Morada:

Rua de Santo António, 138

Telefone:

2350 Torres Novas
+351 91 965 9629

E-mail:

casaarrabidos@netcabo.pt

Website:

http://www.casadosarrabidos.com

Caraterísticas e Serviços
Sala de jogos
Piscina
Número de camas: 7
Número de quartos: 5
Quartos duplos com casa de banho: 5
Quartos na casa principal: 5
Parque de estacionamento
Sala de televisão / vídeo
Aquecimento central
Acesso à internet
Aceita animais de estimação
Quartos para fumadores
Jacuzzi
Preço Indicativo: $$$ (60€ - 90€)
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Serviços e equipamentos no quarto
Quarto com aquecimento

Horários
Horário do pequeno-almoço: 09h00-12h00

Acessos
Autocarro
Terminais ferroviários

Outras Informações
Passeios: Os proprietários elaboraram alguns itinerários temáticos pelas redondezas com descrição detalhada de
percursos, locais e restaurantes. Atividades Desportivas: Cavalos, Ténis, Canoagem, Espeleologia, etc. Outros
atrativos: Festival Gastronómico do Cabrito (Torres Novas - 2ª quinzena de março), Mês do Sável e da Lampreia (Vila
Nova da Barquinha - Abril), Feira do Ribatejo / Feira Nacional da Agricultura (Santarém - 2ª semana de junho), Festa
dos Tabuleiros (Tomar - de 4 em 4 anos (2007), em julho), Festival Nacional de Gastronomia (Santarém - outubro),
Feira dos Frutos Secos (Torres Novas - 1ª quinzena de outubro), Feira Nacional do Cavalo / Feira de S. Martinho
(Golegã - 2ª semana de novembro). Produtos caseiros: podem ser disponibilizados para venda: Compotas várias,
marmeladas, geleias, etc.
Registo nº: 844
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