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Os turistas que procuram o Arquipélago da Madeira sentem muitas vezes 

a necessidade de recorrer à natureza para restabelecer o equilíbrio mental e 

físico, perdido nas grandes cidades devido ao ritmo de vida acelerado, ao stress 

e ao excesso de poluição.

O repouso, o ar fresco, o contacto com a natureza e com a agricultura biológica, 

o consumo de alimentos biológicos frescos e saudáveis, o sabor do vinho e 

das especialidades da gastronomia madeirense são argumentos sólidos para o 

incremento do bioturismo. 

Com o intuito de criar sinergias entre a agricultura biológica e o turismo, a 

Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, através da Direção Regional 

de Agricultura, apresenta o Roteiro das propriedades turísticas com 

áreas agrícolas certificadas em Agricultura Biológica, que tem como 

objetivo principal divulgar os empreendimentos turísticos que desenvolvem 

o bioturismo, conceito que aposta na agricultura biológica como serviço 

diferenciador, na medida que atende às necessidades dos turistas e da População 

local, criando assim novas oportunidades. Esta modalidade de turismo centra-

se, principalmente, em experimentar e aprender sobre a natureza, a paisagem, a 

flora, a fauna e os seus habitats, bem como os aspetos etnográficos das diversas 

localidades. 

Este roteiro apresenta as 13 propriedades turísticas que, até ao momento, 

desenvolvem a sua atividade na ilha da Madeira e que proporcionam aos seus 

clientes experiências inesquecíveis, nomeadamente as ligadas à agricultura 

biológica (desde a produção dos alimentos até ao consumo), à gastronomia local, 

à natureza e ao bem-estar.

ROTEIRO DAS PROPRIEDADES 
TURÍSTICAS COM ÁREAS 
AGRÍCOLAS CERTIFICADAS EM 
AGRICULTURA BIOLÓGICA



CANTO DAS FONTES

HISTÓRIA
Este projeto teve início em dezembro de 2008 com a plantação de árvores de 
fruto, sendo que em 2010 foi construída uma pequena casa de apoio e iniciou-
se a aquisição de parcelas agrícolas contíguas à exploração, com o intuito de 
aumentar a área da propriedade. Em 2013, foram reconstruídas as antigas 
muralhas em pedra aparelhadas. Este trabalho moroso e de difícil execução, 
demorou cerca de um ano, no entanto, o resultado final proporcionou uma 
encosta esplendorosa com magnífica vista para a praia, da qual o proprietário 
procura tirar partido enveredando pelo glamping. 

ALOJAMENTO
Esta modalidade de alojamento permite aos turistas desfrutar dos frutos e 
flores existentes na exploração e respirar o ar fresco e puro do Atlântico num 
ambiente idílico de paz e tranquilidade e com um clima dos mais prazerosos 
da Madeira
A ideia é acordar dentro de uma floresta tropical com todas as frutas, plantas 
e flores que possa imaginar, respirar o ar fresco e puro do Atlântico num clima 
subtropical, tendo todo o conforto na simplicidade.

Endereço: Caminho dos Anjos, Ponta do Sol
Correio electrónico: cantodasfontes@gmail.com
Website: www.cantodasfontes.pt

CANTO DAS FONTES
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CANTO DAS FONTES

CAPACIDADE: 4 pessoas.
- duas tendas TIPI totalmente à prova de água, cada uma com casa de banho 
privativo.

SERVIÇOS
Estacionamento gratuito, Wi-Fi, lareira interior e piscina.

INSTALAÇÕES
Cozinha, piscina.

INSTALAÇÕES E/OU AÇÕES DE AUTOSSUFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL
Adoção de medidas inovadoras e sustentáveis, tendo a permacultura e a 
agricultura biológica como base de todo o projeto desenvolvido, com as 
bananeiras como cultura principal num local único, um penhasco sobre o mar.

AGRICULTURA BIOLÓGICA
Início da conversão: 2014
Produção vegetal: 0,18ha de bananeiras e 0,30ha de mangueiros
Destino da produção: Autoconsumo e mercado local.



INFORMAÇÕES DE INTERESSE
- A 3m do café e mercearia e a 5m da cidade da Ponta do Sol;
- A 10m de carro até à cidade da Ribeira Brava; 
- A 10m de carro até à Calheta, com as suas praias douradas artificiais;
- A 40m do centro da cidade do Funchal;
- E a 60m do Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo.

CASA JUST NATURE
Endereço: Boaventura, São Vicente
Website: www.airbnb.pt/rooms/18661508

A Casa “Just nature” está situada em Boaventura, rodeada por uma luxuriante 
vegetação na mais extensa e na mais bem conservada floresta Laurissilva. 
Lugar ideal para quem ama a natureza e para quem gosta de passear nos 
trilhos e levadas existentes no concelho de São Vicente. Ideal para relaxar, já 
que o único som audível é o chilrear dos pássaros.

CAPACIDADE: 3 pessoas
- Casa térrea

CASA JUST NATURE
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SERVIÇOS
Secretária de trabalho, cozinha completamente equipada e Wi-Fi gratuito.

INSTALAÇÕES E/OU AÇÕES DE AUTOSSUFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL
Conversão dos terrenos agrícolas à agricultura biológica e realização de 
compostagem como forma de reutilização dos materiais orgânicos.

AGRICULTURA BIOLÓGICA
Início da conversão: 2013
Produção vegetal: 0,04ha de culturas hortícolas, 0,11ha de limoeiros, 0,05ha de 
culturas temporárias e 0,95ha de culturas frutícolas.
Destino da produção: autoconsumo e mercado local.

INFORMAÇÕES DE INTERESSE
- Existem percursos especiais para caminhadas e uma levada a 100m (levada 
origem);
- A 3km da praia da Ponta Delgada;
- A 3m de automóvel do minimercado; 
- O aluguer de viatura é imprescindível. 

CASA JUST NATURE



FAJÃ DOS PADRES

HISTÓRIA
A Fajã dos Padres, conhecida antigamente por Fajã da Conceição, é uma 
porção de terreno cultivável, situada à beira-mar, formada por materiais 
desprendidos das escarpas. A Fajã dos Padres é uma exploração muito rica 
em história, uma vez que o primeiro proprietário foi João Gonçalves Zarco. 
Conta-se que pertenceu a fidalgos, donatários e religiosos.
Atualmente, os proprietários da Fajã dos Padres apostam na produção agrícola 
integrada no turismo rural. Foram recuperadas e adaptadas para uso turístico 
as casas dos colonos lá existentes. Com o objetivo de facilitar o acesso, foi 
construído um elevador entre a Quinta Grande e a Fajã dos Padres, uma vez 
que até 1998 o acesso era limitado a barcos e helicópteros.

ALOJAMENTO 
“A reabilitação das antigas edificações existentes na Fajã dos Padres resulta 
de um sonho e de um trabalho de duas gerações. De entre o que restava das 
pequenas casas, algumas antigas residências de colonos, outras que serviram 
de palheiros, e ainda uma outra, que serviu como armazém de material de 
pesca, renasceram, uma a uma, nove casas turísticas. As casas resultaram 
simples mas confortáveis, e pensamos que hoje honram justamente a memória 
do lugar e daqueles que aqui viveram durante vários séculos.” 

Endereço: Rua Padre António Dinis Henriques, n.º 1, 9300-261, Quinta Grande
Contacto telefónico: 291 944 538
Correio electrónico: info@fajadospadres.com 
Website: http://www.fajadospadres.com

FAJÃ DOS PADRES
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CASAS DO JOSÉ SOLDADO – TIPOLOGIA T1
São duas casas independentes, recuperadas em 2005. Possuem uma vista 
fantástica da costa sul da Ribeira Brava e da Ponta do Sol. As casas alojam no 
máximo quatro pessoas e estão completamente equipadas e contêm pormenores 
particulares da sua história.

CASA DA VINHA – T1
A Casa da Vinha é uma casa espaçosa, com um grande quarto com vista sobre o 
mar e um brilho que nos toca a alma e provoca os sentidos.
CASA DA JÚLIA – T1
A Casa da Júlia é sinónimo de simplicidade e relaxamento e foi moradia das 
últimas habitantes da Fajã dos Padres. A “Ti Julinha”, como era familiarmente 
tratada, morou aqui até meados do séc. XX.
CASA DA SEIFIA –T1
Na Casa da Seifia paira o romance. A varanda estreita e comprida, feita a partir 
da reutilização de madeiras trazidas pelas marés de Inverno, está debruçada 
sobre o oceano imenso. 
CASA DA TIA MARIA – T1
A Casa da Tia Maria é “Cenário prístino, idílico, onde o silêncio envolto em 
natureza sã facilmente nos reconecta com a nossa essência interior”, [Filipa 
Freitas, 19.09.2011].
CASA DO MARINHEIRO – T1
Esta casa preserva quase na íntegra as características da casa original, repleta 
de pequenos detalhes, como as janelas originais em madeira e o forno do pão. 
Foi anexada uma casa de banho e criada uma ligação à cozinha antiga, de modo 
a oferecer todo o conforto aos hóspedes. A casa está rodeada por árvores de 
frutos e possui uma zona coberta com vinha. 
CASA DO BARCO – T1
Construída sobre a praia de calhau da Fajã dos Padres, a Casa do Barco foi 
originalmente um armazém onde eram guardados os artigos de pesca e o barco 

FAJÃ DOS PADRES



da propriedade. Hoje é uma confortável casa de férias, literalmente na borda 
da água. Nas casas do Barco e do Marinheiro existe uma churrasqueira 
exterior à disposição dos hóspedes.

BUNGALOW – T1
O Bungalow resultou da recuperação com construção tradicional e ecológica 
de um antigo palheiro, como ainda é amistosamente chamado. 

INSTALAÇÕES
- Extensa praia exclusiva, banhada por águas límpidas, transparentes e 
tranquilas durante quase todo o ano;
- Espaçoso solário, equipado com espreguiçadeiras, guarda-sóis, duches e 
cabines;
- Capela de Nossa Senhora da Conceição (Companhia de Jesus);
- Adega.

INSTALAÇÕES E/OU AÇÕES DE AUTOSSUFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL
- Central hidroelétrica para aproveitamento da energia hidráulica obtida da 
água proveniente da levada;
- Engenhoso poço ao nível do mar e equipamentos de rega, do princípio do 
séc. XX, utilizado na dessalinização da água do mar;
- Equipamentos elétricos de baixo consumo;
- Rega por gravidade de todas as parcelas, à exceção de uma, que é regada por 
intermédio de uma pequena bomba.

SERVIÇOS 
Pequeno-almoço e produtos frescos à disposição dos hóspedes, Wi-Fi gratuito, 
receção multilíngue, estacionamento gratuito, serviço de limpeza diário, 
exceto ao domingo, mudança de roupa duas vezes por semana, restaurante e 
bar abertos durante o dia, check-in antecipado e check-out tardios, quando 
possível, e guarda-chuvas.

RESTAURANTE
Data de abertura: maio de 1997
Capacidade: 120 pessoas
Distribuição: Possui uma área semicoberta, com capacidade para 50 pessoas. 
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Os restantes lugares são ao ar livre.
Cozinha: Seleção cuidada dos pratos com origem na cozinha regional madeirense, 
em que se destacam os pratos de peixe acompanhados com produtos biológicos 
produzidos na exploração. O vinho Malvasia produzido na exploração faz as 
honras da casa, como aperitivo. O vinho de mesa que acompanha a refeição 
também é produzido na exploração.

AGRICULTURA BIOLÓGICA
Início da Conversão: 2006
Produção vegetal: 3,44ha de mangueiros, 0,59ha de vinha, 1,36ha de bananeiras, 
0,28 de abacateiros e 0,07ha de espaço florestal arborizado. 
Produção animal: suínos e ovinos.
Destino: mercado regional, restaurante e indústria de gelados.

INFORMAÇÕES DE INTERESSE
- Pela sua localização geográfica, condições climáticas e geológicas, assim 
como pela história, entre outros aspetos, a Fajã dos Padres possui potencial 
para o desenvolvimento de atividades agrícolas e turísticas sustentáveis, pouco 
alteradas ao longo da história devido ao seu isolamento e acesso difícil e com 
potencialidades para ser convertido num projeto de referência;
- Existência de um pequeno núcleo de ovinos Piel del Buye;
- Situada na costa sul, junto ao Cabo Girão, o segundo cabo mais alto do mundo;
- O acesso à Fajã é realizado por mar ou através de um moderno teleférico 
panorâmico;
- Local de nidificação das cagarras (Calonectris diomedea).

FAJÃ DOS PADRES



HOTEL QUINTA DA SERRA

HISTÓRIA
No início do século XIX, um jovem inglês apaixonou-se por esta ilha e decidiu 
cá ficar. Estava ligado ao comércio de Vinho Madeira para o Reino Unido 
e foi um dos impulsionadores desse comércio, tendo introduzido na ilha da 
madeira a casta Sercial. Adquiriu uma propriedade com mais de 1.155 mil 
metros quadrados, onde ergueu a sua casa de férias, a atual Quinta da Serra. 
Mas os seus interesses iam muito além do vinho e da vinha, tendo também 
introduzido na ilha a planta do chá e muitas espécies exóticas de árvores. 
Porque trabalhou esta terra de abundância, criou bonitos jardins, que ainda 
hoje podem ser observados nos terrenos da Quinta da Serra, tendo inclusive 
dado o nome a toda esta zona: o Jardim da Serra. 

ALOJAMENTO
Distribuição: 52 quartos (com diferentes tipologias standard single, superior 
single, standard twin, superior Twin, júnior suite e master suite. 
Todos os quartos proporcionam vista mar ou jardim, a partir das suas 
varandas. Os quartos estão equipados com ar condicionado, televisão por 
cabo, minibar e casa de banho privativa. Além disso, têm acesso rápido e 
livre à internet, produtos de higiene pessoal gratuitos, secador, cofre, chaves 
electrónicas, roupão, chinelos, controlo de temperatura, serviço turndown.

Endereço: Estrada do Chote, n.º 4, Jardim da Serra, 9325-140, Câmara de Lobos 
Contacto telefónico: +351 291 640 120
Correio electrónico: info@hotelquintadaserra.com
Website: www.hotelquintadaserra.com

HOTEL QUINTA DA SERRA
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SERVIÇOS
Pequeno-almoço incluído, limpeza diária dos quartos, visita guiada à Quinta.

INSTALAÇÕES  
O Hotel Quinta da Serra conta com um excelente restaurante com cozinha 
internacional e biológica com vista sobre os jardins do hotel. Dispõe ainda de 
dois bares, um situado no edifício da casa-mãe e outro no alpendre da piscina 
interior, onde poderá usufruir de uma reconfortante bebida ou de uma refeição 
ligeira em perfeito conforto.
No edifício da casa-mãe pode encontrar ainda uma sala de jogos com bilhar e de 
uma biblioteca, onde pode repousar lendo um livro ou jornal.
Instalações e/ou ações de autossuficiência e sustentabilidade ambiental
A Quinta da Serra muniu-se de tecnologia que visa a sustentabilidade económica 
e sobretudo ambiental, como, por exemplo, painéis solares e uma ETAR que 
permite o aproveitamento das águas residuais para rega, aumentando-se assim 
a eficiência na gestão dos recursos hídricos. Além disto, dos seus 50.245,00 m2 
de terreno, a administração da Quinta optou por converter toda a área com 
aptidão agrícola ao modo de produção biológico (MPB), isto é, mais de 20.000,00 
m2 de terra. A Quinta conta ainda com mais de 30.000,00 m2 de área florestal, 
maioritariamente reflorestada com espécies pertencentes à exuberante floresta 
Laurissilva, inicialmente destruída pelos primeiros colonos para a construção 
de áreas de cultivo ou simplesmente infestadas por plantas exóticas. Para 
dar consistência à valorização dos produtos regionais e à própria agricultura 
biológica, o restaurante do Hotel está certificado como biológico. Deste modo, 
os clientes poderão saborear pratos exclusivamente preparados com produtos 
“bio”, produzidos no local onde o restaurante está inserido, uma particularidade 
que é garante de uma frescura inigualável. 

HOTEL QUINTA DA SERRA



RESTAURANTE
Data de abertura: 2014
Distribuição:  O Hotel Quinta da Serra conta com um excelente restaurante 
com cozinha internacional e biológica com vista sobre os jardins do hotel. 
Cozinha: Dispõe de um amplo e aconchegante restaurante, com cozinha 
internacional e biológica, onde poderá desfrutar de um ambiente luxuoso e 
serviço personalizado, com uma magnífica vista sobre o vale e com o mar em 
fundo. A Quinta é único hotel da Região Autónoma da Madeira que cumpre 
com o Caderno de Especificações relativo à restauração coletiva, ostentando 
por isso certificação Bronze, o que corresponde à utilização diária de 30 a 60% 
de produtos biológicos.

AGRICULTURA BIOLÓGICA
Início da conversão: 2014
Produção vegetal: 0,23ha de culturas hortícolas, 0,44ha de vinha, 0,19ha de 
citrinos, 0,66ha de castanheiros, 0,33ha de cerejeiras, 0,16ha de pequenos 
frutos, 0 18ha de ameixieiras e 0,35ha de macieiras e pereiras. 
Destino: autoconsumo e mercado local.

INFORMAÇÕES DE INTERESSE
- O Hotel, por estar localizado nas bonitas encostas da serra da ilha da 
Madeira, encontra-se a 45 minutos do Aeroporto Internacional da Madeira 
Cristiano Ronaldo e a cerca de 30 minutos do centro da cidade do Funchal.

HOTEL QUINTA DA SERRA
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HISTÓRIA
A Quinta do Furão conjuga de forma harmoniosa o conforto e o bom gosto de um 
hotel moderno com paisagens relaxantes, onde a natureza no seu estado virgem 
encontra-se com jardins imaculadamente mantidos e uma exploração vinícola 
em MPB com mais de cinco hectares, onde estão plantadas as castas Sercial, 
Verdelho e Malvasia.

ALOJAMENTO
Distribuição: 43 quartos, dos quais 39 são duplos, quatro suites juniores e duas 
moradias confortavelmente decoradas. 

INSTALAÇÕES
Piscina climatizada ao ar livre, sauna, hidromassagem, sala de massagens, 
ginásio, sala de jogos, biblioteca, áreas ajardinadas, jardim de ervas aromáticas, 
loja de souvenirs, parque de estacionamento privado.

RESTAURANTE
Data de abertura: 1993
Oferece fundamentalmente dois espaços: no interior, a sala onde se encontra um 
imponente pé direito e um teto forrado em madeira com duas enormes chaminés 

HOTEL QUINTA DO FURÃO
Endereço: Estrada Quinta do Furão, n.º 6, 9230-082, Santana
Contacto telefónico:  291 570 100/911 999 000
Correio electrónico: info@quintadofurao.com  
Website: www.quintadofurao.com 

HOTEL QUINTA DO FURÃO



que aquecem o ambiente no inverno; no exterior, o terraço abrigado, onde se 
pode desfrutar da paisagem que rodeia a Quinta do Furão.
As refeições servidas são uma mistura equilibrada da gastronomia típica da 
ilha da Madeira com a internacional.

AGRICULTURA BIOLÓGICA
Início da conversão: 2018
Produção vegetal: 1,95ha de vinha, 012ha de abacateiros/anoneiras e 0,08 de 
culturas hortícolas.
Destino: Autoconsumo e mercado local.

INFORMAÇÕES DE INTERESSE
- Festa da Vindima em setembro, em que os turistas têm possibilidade de pisar 
no lagar as uvas colhidas na exploração. O evento é acompanhado por danças 
tradicionais (folclore) e por comida regional;
- Degustação de Vinho Madeira;
- Do Hotel, localizado na parte superior de uma escarpa, situada em frente à 
Reserva Natural Rocha do Navio, observa-se toda a costa noroeste da ilha até 
à Ponta de São Lourenço e, mais ao fundo, a ilha do Porto santo. Também é 
possível avistar os picos mais altos da ilha: o Pico Ruivo e o Pico do Arieiro;
- Passeios a pé: a 5/6 km do Parque Florestal das Queimadas.

HOTEL QUINTA DA SERRA
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HISTÓRIA
Construída no ano 1930 pela família Farra, a Quinta Cova do Milho foi 
abandonada e queimada pelos proprietários para evitar a ocupação ilegal por 
terceiros durante a Revolução de 25 de Abril de 1974. Mais tarde, no ano de 1993, 
a quinta foi adquirida pela família Pontes, em estado de completo abandono, 
tendo sido recuperada ao longo dos anos.

ALOJAMENTO
Capacidade: 18 pessoas
Casa principal e casas individuais, com nove quartos duplos totalmente 
equipados com wc privado com banheiro e chuveiro, televisão e telefone.

INSTALAÇÕES
Biblioteca, sala de estar com cozinha, solários, parque de estacionamento 
privado e áreas ajardinadas com 10 variedades de camélias.

QUINTA COVA DO MILHO
Endereço: Caminho do Poiso, Santo António da Serra, n.º 191, 9100-275, Santo 
da Serra
Contacto telefónico: +351 291 552 455
Correio electrónico: info@quintacovadomilho.com
Website: www.quintacovadomilho.com

QUINTA COVA DO MILHO



INSTALAÇÕES E/OU AÇÕES DE AUTOSSUFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL:
- Energia solar térmica para abastecimento da água quente nos alojamentos 
turísticos.

SERVIÇOS
Pequeno-almoço incluído.

AGRICULTURA BIOLÓGICA
Início da conversão: 2013
Produção vegetal: 0,26ha de ameixa, 0,06ha de tomate arbóreo, 0,03ha de 
pessegueiro, 0,02ha araçazeiro, 0,07 culturas temporárias e 1,16ha outras 
superfícies.
Destino: Autoconsumo e mercado local.

INFORMAÇÕES DE INTERESSE
- Integrada na área denominada por “Zona das Quintas”;
- A apenas 2m do Campo de Golfe do Santo da Serra e do Centro Hípico;
- A 10m do aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo e da Via 
Rápida;
- A 25m da cidade do Funchal.

QUINTA COVA DO MILHO
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HISTÓRIA
A Quinta das Colmeias é uma propriedade rural que pertence a uma família 
inglesa há várias gerações. Localizada numa zona conhecida por “Zona das 
Quintas”, a propriedade possui cerca de 9 hectares e situa-se a 600 metros acima 
do nível do mar. A Quinta das Colmeias é composta por duas casas rústicas, 
uma principal e outra mais pequena, denominada “a cabana”. Antigamente, a 
exploração dedicava-se à criação de vacas leiteiras e o leite retirado dos animais 
era armazenado nesta casa, que funcionava como leitaria.
A propriedade encontra-se rodeada por árvores centenárias e extensas 
pastagens e pratica agricultura e pecuária biológicas, que proporcionam uma 
vista panorâmica magnífica, criando um ambiente de harmonia com o meio 
circundante.

ALOJAMENTO
Capacidade: 16 pessoas

QUINTA DAS COLMEIAS
Endereço: Casais Próximos, 9100-255, Santo António da Serra, Santa Cruz
Contacto telefónico: +351 291 741 515
Correio electrónico: maravilhas@mail.telepac.pt 
Website: www.quinta-das-colmeias.com

QUINTA DAS COLMEIAS



CASA PRINCIPAL (10 PESSOAS)
Casa rústica com 4 quartos duplos e 1 quarto duplo com menores dimensões, 
indicado para crianças. Sala de estar ampla com lareira, televisão e 
equipamento de música e cozinha equipada. A casa possui calefação central.

CASA “A CABANA” (6 PESSOAS)
Casa constituída por 3 quartos duplos, sala de estar com lareira, televisão e 
equipamento de música e cozinha equipada. A casa possui calafetação central.

INSTALAÇÕES:
Piscina exterior, campo de cricket, churrasqueira, áreas de passeio ajardinadas 
e parque privado de estacionamento.

AGRICULTURA BIOLÓGICA
Início de conversão: 1996
Produção vegetal: 0,95 ha de culturas hortícolas, 0,68ha de mirtilos, 0,84ha 
de limão, 0,09 de kiwi, 0,08 de outras culturas frutícolas, 2,43ha de pastagens 
e 2,83 de espaço florestal arborizado.
Produção animal: Pequenos ruminantes e aves de capoeira
Destino: Mercado regional.

INFORMAÇÕES DE INTERESSE:
- A dois minutos do Campo de Golfe do Santo da Serra e do Centro Hípico;
- A 10m do Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo e da Via 
Rápida;
- A 25m da cidade do Funchal;
- Tendo como plano de fundo o meio rural, a Quinta das Colmeias oferece uma 
paisagem exuberante repleta de árvores centenárias, jardins e flores exóticas, 
proporcionando o contacto direto com a natureza e um ambiente familiar 
único, de paz e tranquilidade.

QUINTA DAS COLMEIAS
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HISTÓRIA
A Quinta da Nossa Senhora de Lourdes foi construída no centro de Santa Cruz, 
em 1908, e segundo o que é referido, chegou a pertencer a um Presidente da 
edilidade local. Em 1923, sofreu obras de remodelação.

ALOJAMENTO
Capacidade: 2 pessoas

CASA DO CASEIRO - T1
Casa recém-restaurada, com quarto duplo, WC completo, sala de estar e cozinha 
totalmente equipadas. Possui uma vista panorâmica sobre a cidade de Santa 
Cruz até ao mar. A casa é totalmente independente da Quinta da Nossa Senhora 
de Lourdes.

SERVIÇOS
Possibilidade de adquirir produtos biológicos frescos e flores exóticas.

Agricultura biológica
Início da conversão: 2008
Produção vegetal: 0,13ha de mangueiros
Destino: Autoconsumo e mercado local

QUINTA DA NOSSA SENHORA
DE LOURDES
Endereço: Rua do Bom Jesus, n.º 6, 9100-105, Santa Cruz
Contacto telefónico: +351 291 611 131
Correio electrónico: lois.1970@hotmail.com

QUINTA DA NOSSA SENHORA DE LOURDES



INFORMAÇÕES DE INTERESSE
- Situada no centro da cidade de Santa Cruz, junto à Igreja Matriz;
- no interior da propriedade, existe um pequeno altar com a Virgem Nossa 
Senhora de Lourdes;
- a um quilómetro do Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo;
- a 100 metros da praia de Santa Cruz.

QUINTA DA NOSSA SENHORA DE LOURDES

QUINTA DAS VINHAS

HISTÓRIA
Nos tempos antigos, a Quinta das Vinhas era conhecida como “As Casas”, pois eram 
as únicas casas existentes na encosta da colina chamada Lombo dos Serrões. Já 
naquele tempo se cultivavam videiras, além de cana-de-açúcar, legumes e frutas. 
A casa principal (construída no século XVII) era usada principalmente quando o 
proprietário da terra vinha recolher as ‘rendas’ dos arrendatários. Num passado 

Endereço: Estrada Regional 223, n.º 136, 9370-237, Estreito da Calheta
Contacto telefónico: +351 291 824 086
Website: www.qdvmadeira.com

QUINTA DAS VINHAS
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mais recente, a casa, muito querida por todos, era usada pela família para as férias 
de verão. Em 1997, a casa principal da Quinta foi convertida em estalagem. No 
primeiro andar, a antiga cozinha foi adaptada para uma sala de jantar, mantendo o 
filtro de água original e o forno de pão. No mesmo andar, encontra a sala de estar, 
bem como a capela convertida, que agora é usada como sala de leitura. Com a 
mudança para estalagem, foram construídas escadas para conectar os dois andares 
no interior do edifício, porque originalmente só se podia chegar ao andar superior 
por uma entrada exterior. 

ALOJAMENTO
Capacidade: 48 pessoas
Casa principal: 6 suites
Casa Branca: 3 suites
14 casas T1, completamente equipadas e com espaço exterior

SERVIÇOS
Pequeno-almoço incluído. Jantar sob reserva. Degustações de vinhos e visitas 
guiadas às suas adegas e vinhas. Acesso Wi-Fi gratuito.

INSTALAÇÕES
Duas piscinas, restaurante, estacionamento privado, jardins exóticos.

INSTALAÇÕES E/OU AÇÕES DE AUTOSSUFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL
- Preferência por produtos da época e produzidos no concelho;
- Existência de protocolos com produtores locais com uma forte ligação com a 
Paróquia dos Prazeres. Os produtos caseiros, tais como compotas, mel e chás, são 
consumidos na Quinta e vendidos aos clientes.

AGRICULTURA BIOLÓGICA
Início da conversão: 2018
Produção vegetal: 2,31ha de vinha
Destino da produção: mercado local

INFORMAÇÕES DE INTERESSE
- Os azulejos existentes na escadaria foram pintados por Eduardo Welsh e cozidos 
no forno da família;
- A 36km da cidade do Funchal;
- A 45m de carro do Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo.



QUINTA DEVÓNIA

HISTÓRIA
A Quinta Devónia é constituída por uma casa familiar onde vivem os 
proprietários e por três casas de campo destinadas ao turismo. Trata-se 
de uma quinta muito acolhedora decorada com mobiliário antigo e objetos 
familiares. 

ALOJAMENTO
Capacidade: 8 pessoas

CASA DA NOGUEIRA - T1 
A casa é constituída por um quarto de dormir com casa de banho privada, 
cozinha, sala de estar com TV por cabo e pátio exterior com churrasqueira. 
Calafetação central. Parque de estacionamento privado.
Casa do Cedro – T1
Casa com quarto de dormir com casa de banho privada, cozinha, sala com TV 
por cabo e pátio exterior com churrasqueira. Calafetação central. Parque de 
estacionamento privado.
Casa da Tília – T2
Casa com dois quartos de dormir. Um com duas camas individuais e casa de 
banho privada. O outro quarto possui uma cama de casal e casa de banho 
privada. Cozinha pequena e sala com TV por cabo. Calafetação central.

Endereço: Travessa do Largo da Choupana, n.º 18 C, 9060-348 Funchal
Contacto telefónico: +351 291 220 421/+351 966 898 479
Correio electrónico: martimcardoso@hotmail.com
Website: http://quinta-devonia.funchal.hotel-madeira.net/pt/

QUINTA DEVÓNIA
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QUINTA DEVÓNIA

INSTALAÇÕES
- Piscina, parque infantil, áreas ajardinadas e parque de estacionamento privado.

SERVIÇOS
Atividades para crianças e aquisição de produtos frescos biológicos produzidos 
na quinta.

INSTALAÇÕES E/OU AÇÕES DE AUTOSSUFICIÊNCIA E SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL
O estrume dos animais criados na Quinta é aproveitado para a fertilização das 
áreas agrícolas certificadas em MPB.

AGRICULTURA BIOLÓGICA
Início da conversão: 1999
Produção vegetal: 0,03ha de culturas hortícolas, 0,80ha de macieiras/pereiras e 
1,62ha de espaço florestal arborizado. 
Destino da produção: Autoconsumo e comercialização em fresco.

INFORMAÇÕES DE INTERESSE
- A propriedade é atravessada pela Levada dos Tornos, local por excelência para 
passeios a pé, podendo ir da Camacha ao Monte;
- A 1km a norte, existe outra levada com muita importância neste concelho, 
denominada por Levada da Serra.
- A 17km do Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo;
- A 8km do centro do Funchal;
- A 9km da praia.



QUINTA DO PÂNTANO

HISTÓRIA
A Quinta do Pântano foi reconstruída e ampliada em perfeita harmonia com 
o ambiente campestre envolvente, permitindo assim o contacto direto dos 
visitantes com a natureza. Com cerca de 14000 m2, possui um lago natural, 
assim como um cedro (Cupressus macrocarpa), considerado o maior da ilha, 
entre a diversa flora e fauna existentes.

ALOJAMENTO
Capacidade: 20 pessoas

- CASA URZE LILÁS
Recentemente construída, cercada por um ambiente natural fantástico 
composto por diferentes espécies de flores, a casa Urze Lilás é uma casa 
independente, tipo T2, com uma varanda com mesa para refeições ao ar livre 
e espreguiçadeiras. 

- CASA JOANA
Reconstruída a partir de um palheiro, a Casa Joana foi preparada e decorada 
de acordo com o ambiente rural que a rodeia. A Casa Joana está preparada 
para receber seis pessoas, no entanto, tem capacidade para acomodar até 

Endereço: Estrada da Fonte de Santo António, n.º 61, 9200-152, Santo António 
da Serra, Machico
Contacto telefónico: 914 006 918
Correio electrónico: quintadopantano@hotmail.com
Website: http://www.quintadopantano.com

QUINTA DO PÂNTANO
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oito pessoas no máximo. Tem um quarto com cama de casal XL e casa de 
banho completa, um quarto com duas camas de solteiro, uma sala de estar em 
open space com lareira, uma casa de banho completa comum e uma cozinha 
totalmente equipada. Tem também um mezanino com uma cama de casal, um 
sofá-cama e acesso a uma varanda, onde se pode admirar a propriedade e uma 
parte do campo de golfe. Todos os quartos possuem janelas que revelam a vista 
fantástica da propriedade.

- ESTÚDIO ROSA E ESTÚDIO MAGNÓLIA
Dispõe de dois estúdios com uma área de 50 m2 cada um, tipo T0 em open space, 
decorados com o típico artesanato da Madeira. São espaços acolhedores que 
proporcionam o conforto indispensável para uma ótima estadia para duas/três 
pessoas ou mesmo para quem prefere ou escolhe ficar sozinho. 

INSTALAÇÕES: 
Churrasqueira exterior, lavandaria, loja com produtos biológicos (compotas), 
jardins com plantas exóticas, parque de estacionamento privado.

SERVIÇOS:
Pequeno-almoço entregue na casa, possibilidade de adquirir produtos biológicos na 
exploração, estacionamento gratuito, acesso fácil e gratuito ao Wi-Fi.

AGRICULTURA BIOLÓGICA:
Início da conversão: 2017
Produção vegetal: 1,09 ha de culturas hortícolas e 0,60 ha de culturas frutícolas. 
Destino da produção: autoconsumo, venda na propriedade e cadeia de 
supermercados.

INFORMAÇÕES DE INTERESSE
- Caminhos para passeios no interior da propriedade,
- Existência de várias espécies de animais: patos, galinhas, faisões, cabras, cavalos 
e porcos, entre outros;
- Confeção de compotas biológicas na exploração;
- A 100m do Campo de Mini Golfe e pista de ténis, com uso gratuito;
- A 500m do Campo de Golfe do Santo da Serra;
- A 500m do Centro Hípico;
- Passeios a pé: Levada da Serra, Portela, Ribeiro Frio e Camacha.



QUINTA VISTA ALEGRE – VISTA COTTAGES

HISTÓRIA
A propriedade Quinta Vista Alegre, com 1.6 hectares de superfície, pertence à 
família Zino há mais de 70 anos, sendo os atuais proprietários a terceira geração 
da família. A casa principal foi construída por volta de 1867. É uma quinta 
agrícola que se dedica ao cultivo de bananas em modo de produção biológico. A 
maior parte das áreas ajardinadas foram concebidas por uma família inglesa, os 
Stanfords, entre 1902 e 1912, e Charles Thomas-Stanford escreveu sobre o seu 
jardim e a ilha no livro “Leaves from a Madeira Garden”. 

ALOJAMENTO
As velhas casas à volta da Casa Mãe foram adaptadas para turismo, sob o nome 
de Quinta Stanford, o nome original da Quinta.
Capacidade – 6 pessoas, em três unidades de duas pessoas.

CASA DO FEITOR
A Casa do Feitor dispõe de acomodações confortáveis no 1.º andar, com uma 
varanda ampla, adequada para duas pessoas. Com recurso a uma antiga escadaria 
de cantaria, a porta da frente abre-se para uma sala de estar. Possui uma cozinha 
completamente equipada com capacidade para quatro pessoas. As portas de 
vidro deslizantes permitem o acesso à varanda, com piso de convés.

LOJA DA LENHA
A Loja da Lenha é uma acomodação confortável no piso térreo para duas pessoas, 
com um pátio sombreado por vinhas nos meses mais quentes. A entrada abre para 
uma sala de estar com vigas de madeira originais. A cozinha está completamente 
equipada. 

Rua Dr. Pita n.os 5, 7 e 9, 9000-089 Funchal
Contacto telefónico: +351 291 763 292/+351 963 209 483
Correio electrónico: fzino@netmadeira.com

QUINTA VISTA ALEGRE – VISTA COTTAGES
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CASA DA VINHA
É uma casa térrea que acomoda duas pessoas. A entrada é feita diretamente para 
a sala de estar/ jantar e a cozinha de canto está completamente equipada. O quarto 
do casal tem casa de banho privativa.

SERVIÇOS
Piscina. Lavandaria. Roupa de cama, toalhas de banho e de praia. Limpeza semanal. 
TV Cabo. Estacionamento gratuito. Churrasqueira.

AGRICULTURA BIOLÓGICA
Início da Conversão: 2011
Produção vegetal:0,55ha de bananeiras e vinhas.
Destino da Produção: Mercado local.

INFORMAÇÕES DE INTERESSE
- Em frente à entrada da Quinta Vista Alegre encontra-se a entrada para a Quinta 
Magnólia, um antigo Country Club britânico; 
- A 100m localiza-se o mais antigo, e possivelmente o mais prestigiado hotel na ilha, 
o Palácio Belmond Reid, onde servem o famoso ‘Tea at Reid’s’ à tarde no terraço, 
com vista para os jardins e para o mar. Nas proximidades, existem outros excelentes 
hotéis e uma grande variedade de restaurantes, cafés, bares;
- A 1km do Complexo Balnear do Lido;
- A 100m do minimercado;
- Proximidade de táxis e dos transportes públicos. 

QUINTA VISTA ALEGRE – VISTA COTTAGES



HISTÓRIA
A Vila Afonso é uma casa de campo com mais de 300 anos, situada na solarenga 
encosta sul da ilha da Madeira, que foi recuperada ao longo dos anos. Com uma 
soberba vista panorâmica desde a montanha até ao mar, encontra-se rodeada 
por jardins, bananeiras e vinhas que produzem o famoso Vinho Madeira.

ALOJAMENTO
Capacidade: 16 pessoas

QUARTOS SITUADOS NA CASA MÃE
Dois quartos superiores com vista panorâmica
Um quarto standard junto ao jardim
Dois quartos standard junto à piscina.

OUTROS QUARTOS
Um quarto standard com ar condicionado
Dois bungalows com uma pequena cozinha e com vista panorâmica

VILA AFONSO
Endereço: Estrada João Gonçalves Zarco, n.º 574 B, 9325-033, Estreito de 
Câmara de Lobos
Contacto telefónico +351 291 911 510/+351 965 586 223
Correio electrónico: book@vilaafonso.com
Website: www.hotelvilaafonso.com

VILA AFONSO
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INSTALAÇÕES
Piscina interior/exterior, solário com espreguiçadeiras, guarda-sol e toalhas, 
sala com vista panorâmica, equipamento de música, minibiblioteca e minibar, 
adega, churrasqueira, parque de estacionamento privado.

SERVIÇOS
Pequeno-almoço (buffet). Todos os quartos possuem casa de banho privada, 
telefone, cofre, TV por cabo, calafetação e secador de cabelo.

AGRICULTURA BIOLÓGICA
Início da conversão: 2005
Produção vegetal: 2,38ha de vinha, 1,02ha de bananeiras e 0,06ha culturas 
frutícolas.
Destino: Comercialização em fresco.

INFORMAÇÕES DE INTERESSE
- Localizada na zona rural da solarenga costa sul da Ilha, nas terras pertencentes 
à Vila Afonso, proporciona a oportunidade de apreciar os terrenos ocupados por 
bananeiras e vinhas conduzidos em MPB;
- A 3km, direção norte, localiza-se a Levada do Norte, uma das mais belas e 
extensas levadas da Madeira;
- A 6km do Cabo Girão, o segundo maior cabo do mundo;
- A 3km, direção sul, existe a praia de Câmara de Lobos.

VILA AFONSO




