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Tudo começa à porta de entrada:

um sorriso, uma voz familiar, uma receção 

calorosa, o cheiro a lenha e uma inesperada 

sensação de aconchego. No Nordeste

da ilha de São Miguel, entre a envolvência 

marítima e a riqueza da vegetação insular, 

espreitam as suas férias de sonho.

A TRADIÇÃO ESTÁ NO CAMPO

casa da fonte | casas do pátio | casa da talha | quinta das cycas

As nossas casas de pedra foram renovadas respeitando

a identidade e carácter da ilha, ao ritmo das suas gentes

e tradições. Neste turismo rural de excelência, encontrará

um serviço personalizado e todas as comodidades, conforto, 

privacidade e tranquilidade que procura para uma estadia 

que dificilmente vai esquecer.

Bem-vindo à Tradicampo Eco-Country Houses.

A sua casa, nos Açores.



EXPERIÊNCIAS ÚNICAS 
NUM LUGAR ÚNICO
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Em todas as fases de desenvolvimento 

do Projeto Tradicampo foram tidos em 

conta, não apenas os requisitos e 

normas legais inerentes à atividade 

turística, como também a mitigação 

do impacto ambiental, associados à 

sua exploração. Contudo, pretendemos 

desempenhar continuamente um 

papel ativo enquanto agentes de 

turismo sustentável.

Conheça aqui a nossa política e análise 
ambientais e Eco-Labels.

O sucesso da Tradicampo deve-se em grande 

parte à paixão que nos move e à dedicação

e cuidado com que abordamos todas as áreas 

e pormenores do serviço. Mas a razão que nos 

permite proporcionar-lhe uma experiência 

inesquecível é a ilha que nos sustenta.

É nossa responsabilidade sustentá-la também.

A riqueza do ecossistema insular de São Miguel,

a abundância de vegetação de Laurissilva, a fauna 

que ainda aí persiste, as paisagem de cortar

a respiração e as tradições que sustentam

a identidade e carácter da ilha são especialmente 

predominantes nesta zona do Nordeste, o que 

torna este lugar verdadeiramente único.

https://www.tradicampo.pt/pt/sustentabilidade


QUINTA
DAS CYCAS

NOVA TRADIÇÃO



QUINTA
DAS CYCAS
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Desfrute da visão panorâmica de 360º 

durante um jogo de croquet; contemple o 

melhor pôr do sol da ilha numa 

caminhada, de bicicleta ou da piscina 

infinita; estes são apenas alguns dos 

prazeres que esta quinta lhe oferece, para 

absorver devagar.

As mais recentes casas com a 

assinatura Tradicampo Eco-Country 

Houses situam-se numa 

deslumbrante propriedade do início 

do século XIX, na freguesia de 

Algarvia. A casa principal e os anexos 

agrícolas foram convertidos em 

quatro casas encantadoras, de 

circulação e acesso privados, 

envolvidas por jardins, pomares e 

zonas de contemplação que vão 

despertar todos os seus sentidos.

www.tradicampo.pt

https://www.tradicampo.pt


A Quinta das Cycas inclui 4 unidades de 

alojamento num terreno com um enorme 

jardim e pomar, totalmente vedado, com 5300 

m2 e vista de mar e montanha. A propriedade 

possui piscina exterior partilhada, com WC de 

apoio, plataformas de contemplação, uma 

pérgula e campo de croquet.
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TV por cabo, leitor de DVD, equipamento de som, pequena
biblioteca e jogos sociais (xadrez,damas e cartas) 

WI-FI gratuito

Bicicletas

Sistema de detecção de incêndios

Acesso independente ao alojamento

Acesso ao pomar e jardim
com piscina partilhada, campo de croquet,
parque de estacionamento privado com portão elétrico

Espaço exterior privado com mobiliário e churrasqueira

Cesta de boas-vindas:
pão e compotas caseiras, leite, café, chá, frutas, água, manteiga
e queijo, Donas Amélias e alguns artigos de mercearia
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No coração da Quinta das Cycas o tempo 

para. Cozinha-se em forno de lenha, 

leem-se livros à luz da chama e a vista da 

janela faz querer ficar para sempre. O 

ambiente rural contagia os interiores com 

toda a sua beleza e simplicidade. As 

experiências que aqui se vivem podem ser 

partilhadas ou privadas mas serão sempre 

únicas.

CASA
DO ARCO

QUINTA DAS CYCAS
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A tradição manda que nada falte aos 

hóspedes. A Casa do Arco dispõe de 

todas as comodidades  e equipamentos 

necessários para que se sinta em casa.

CASA DO ARCO

2 quartos com duas camas individuais
convertíveis numa cama de casal

Cozinha totalmente equipada
com forno a lenha tradicional

Sala de estar
com recuperador de calor

2 casas de banho

Lotação: até 4 pessoa(s)

Nº mínimo de noites: 3

Não são aceites animais de estimação

Dedique-se à exploração na natureza nos trilhos circundantes ou 

contemple-a da sua janela; daqui consegue avistar o Pico da Vara, o ponto 

mais alto da ilha de São Miguel e, com alguma sorte, o Priolo, uma ave 

terrestre rara endémica dos Açores cujo último refúgio se confina à floresta 

de Laurissilva desta zona.
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Abra as portas da varanda e deixe-se 

inebriar pela brisa marítima e o verde 

intenso.

ESTÚDIO
DA VARANDA 

QUINTA DAS CYCAS

 No interior, aproveite o conforto que as linhas 

modernas acrescentam à decoração tradicional. Esta é 

a nossa definição de refúgio: o sítio perfeito para 

descansar, respirar e deixar-se inspirar, sozinho ou bem

acompanhado.

 

O Estúdio da Varanda situa-se no piso superior à Casa 

do Arco. É possível estabelecer comunicação entre 

ambos e usufruir da moradia na sua totalidade.

1 quarto com duas camas individuais
convertíveis numa cama de casal

Sala de estar com recuperador de calor
e kitchenette totalmente equipada

 1 casa de banho

Lotação: até 2 pessoa(s)

Nº mínimo de noites: 3

Não são aceites animais
de estimação
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CASA DA
CISTERNA
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QUINTA DAS CYCAS

Ideal para casais, a Casa da Cisterna 

reserva experiências inesquecíveis e 

incontáveis segredos.

Mas não se preocupe: o que acontece 

na casa, fica na casa, pois a sua 

privacidade é a nossa prioridade.

As grandes memórias fazem-se de 

pequenos pormenores: uma janela 

antiga, um cantinho  romântico 

com vista para o jardim, o fogo a 

crepitar e o vaso com flores que 

perfumam este moderno 

apartamento de belas histórias.

1 quarto com duas camas individuais
convertíveis numa cama de casal

Sala de estar com recuperador de calor
e kitchenette totalmente equipada

 1 casa de banho

Lotação: até 2 pessoa(s)

Nº mínimo de noites: 3

Não são aceites animais
de estimação
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Alguma vez sentiu vontade de se perder? Esqueça 
o stress e os compromissos, deixe-se levar pelo 
azul infinito do oceano na varanda desta moradia.

O Miradouro da Vigia da Baleia, a 500 metros de distância, é 

o local perfeito para observar as baleias e os golfinhos que 

passam a norte da ilha. Se preferir, perca-se com um bom 

livro, junto ao crepitar da lenha ou com um pequeno-almoço 

tradicional com vista para os campos verdejantes.

O GRANEL

QUINTA DAS CYCAS

1 quarto com duas camas individuais
convertíveis numa cama de casal

Sala de estar com recuperador de calor
e kitchenette totalmente equipada

 1 casa de banho

Lotação: até 2 pessoa(s)

Nº mínimo de noites: 3

Não são aceites animais
de estimação



TRADIÇÕES
DE SEMPRE



CASA
DA FONTE
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Esta casa de pedra rústica impõe-se de 

forma majestosa nos campos do 

Nordeste, com cores basálticas que 

contrastam com os canteiros coloridos 

de hortênsias. De todas as Eco-Country 

Houses da Tradicampo, esta é a casa de 

construção mais antiga, datando do 

século XVIII. 

A sua renovação não roubou em nada a 

sua herança e carácter;

veja-se pelo elevado pé direito e as 

paredes imponentes que enraízam a 

casa no chão da ilha, como se lhe 

pertencesse desde sempre.

Os detalhes modernos proporcionam aos hóspedes 

uma privacidade e conforto singulares mas são os 

símbolos mais tradicionais que traçam a personalidade 

da Casa da Fonte. O forno a lenha permite a confeção de 

pratos tradicionais; saboreie-os no maravilhoso alpendre, 

com vista para o mar e para a montanha. As frondosas 

árvores do jardim convidam a relaxar à sombra nos dias 

mais quentes e a sala de estar com salamandra espera 

por si nas noites mais frias.

TRADIÇÕES DE SEMPRE
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O património histórico desta casa, a 

riqueza natural da Algarvia e o serviço 

personalizado fazem deste alojamento 

rural uma referência de excelência em 

São Miguel; seja para explorar a 

natureza, para atividades ao ar livre ou 

apenas para desfrutar da calma e dos 

pequenos prazeres da vida no campo, 

nesta Fonte todos os seus desejos se 

podem realizar.

CASA DA FONTE

1 quarto com duas camas individuais
convertíveis numa cama de casal

Sala de estar com salamandra

Cozinha totalmente equipada

1 casa de banho

TV por cabo, leitor de DVD, equipamento 
de som, pequena biblioteca e jogos sociais 
(xadrez, damas e cartas)

WI-FI gratuito

Bicicletas

Sistema detecção de incêndio

 Jardins e pomar, Campo de croquet

Estacionamento privativo com portão 
elétrico

Alpendre com churrasqueira, com vista 
para o mar e para a montanha

Cesta de boas-vindas: pão e compotas 
caseiras, leite, café, chá, frutas, água, 
manteiga e queijo, Donas Amélias e alguns 
artigos de mercearia

Lotação: até 2 pessoa(s)

Nº mínimo de noites: 3

Preparada para receber pessoas com 
mobilidade reduzida

Não são aceites animais de estimação



CASAS
DO PÁTIO
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A serenidade bucólica da freguesia de São 

Pedro de Nordestinho abraça as duas 

unidades de Turismo Rural que 

constituem as Casas do Pátio. Neste 

pedaço de Nordeste encontrará o maior

tesouro desta ilha: a liberdade e a 

tranquilidade associadas à máxima 

privacidade e um serviço personalizado 

de excelência. 

No horizonte marítimo, nos prados 

verdejantes, num encantador jardim

de plantas endémicas e pomares 

coloridos, à beira da piscina, no sabor de 

um prato confecionado em forno de lenha, 

nos confortáveis e calorosos interiores da 

habitação; aqui, a paz está um pouco por 

todo o lado.

É sua, pelo tempo que desejar.

As Casas do Pátio incluem 2 unidades de 

alojamento num terreno com um enorme 

jardim e pomar, totalmente vedado, com 

1500 m2 e vista de mar e montanha. A 

propriedade possui piscina exterior 

partilhada e campo de croquet.

TRADIÇÕES DE SEMPRE



casa da fonte | casas do pátio | casa da talha | quinta das cycas

CASA
DO TANQUE

CASAS DO PÁTIO

A moradia onde residiam os 

antigos proprietários assume, com 

orgulho, o seu estilo rústico. É na

atenção aos pormenores que esta 

casa se destaca e o fará sentir como 

se estivesse em casa.

As atividades ao ar livre e a 

exploração de trilhos são algumas 

das maiores atrações das férias nos 

Açores mas contemplar a natureza 

sem sair do alpendre é a maior 

tentação da Casa do Tanque.

2 quartos com duas camas individuais
convertíveis numa cama de casal

Sala de estar com recuperador de calor e kitchenette 
totalmente equipada com forno de lenha
tradicional

Sala de estar no 1º andar

1 casa de banho

TV a cabo, leitor de DVD, equipamento de som
e pequena biblioteca e jogos sociais (xadrez, damas
e cartas)

WI-FI gratuito

Bicicletas

Sistema de detecção de incêndios

Acesso independente ao alojamento

Alpendre partilhado com churrasqueira, com vista
de mar e montanha!

Acesso ao pomar e jardim com piscina partilhada, 
campo de croquet

Parque de estacionamento privado com portão elétrico

Cesta de boas-vindas: pão e compotas caseiras, leite, 
café, chá, frutas, água, manteiga e queijo, Donas Amélias 
e alguns artigos de mercearia

Lotação: até 4 pessoa(s)

Nº mínimo de noites: 3

Não são aceites animais de estimação



A ARRIBANA

De um recatado anexo agrícola se 

criou um confortável e vibrante 

recanto de férias, com um charme 

muito próprio e um cuidado peculiar 

com os pormenores. 

A vida na Arribana é recatada mas 

nunca solitária: o mar entra pela janela 

do seu quarto sem aviso prévio e é 

possível que o pôr do sol venha jantar 

sem pedir licença.

Uma experiência única que se 
quer que nunca acabe.

1 quarto com duas camas individuais
convertíveis numa cama de casal

Sala de estar com salamandra e kitchenette totalmente 
equipada

1 casa de banho

TV a cabo, leitor de DVD, equipamento de som e 
pequena biblioteca e jogos sociais (xadrez, damas e 
cartas)

WI-FI gratuito

Bicicletas

Sistema de detecção de incêndios

Acesso independente ao alojamento

Alpendre partilhado com churrasqueira, com vista de 
mar e montanha

Acesso ao pomar e jardim com piscina partilhada, 
campo de croquet

Parque de estacionamento privado com portão elétrico

Cesta de boas-vindas: pão e compotas caseiras, leite, 
café, chá, frutas, água, manteiga e queijo, Donas Amélias 
e alguns artigos de mercearia

Lotação: até 2 pessoa(s) 

Nº mínimo de noites: 3

Preparada para receber pessoas com mobilidade 
reduzida

Não são aceites animais de estimação
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CASA
DA TALHA

Este alojamento rural da Tradicampo foi originalmente 

construído com base numa história de amor. A reconstrução 

desta casa da década de 30/40 foi, por isso, levada a cabo com 

uma paixão especial.

Ao encontro das paredes de pedra e da estrutura tradicional 

desta zona da ilha, levámos o charme das ripas de madeira 

que cercam um luminoso e arejado jardim de inverno. Daqui 

avista-se o mar e deixa-se a imaginação zarpar sem destino.
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As refeições preparadas no forno de lenha confortam os mais 

exigentes desejos. O crepitar da salamandra conta-nos as histórias 

que ficaram perdidas no tempo.

No jardim contempla-se a vegetação luxuriante da ilha de São 

Miguel e, com alguma atenção, poderá ouvir a natureza falar consigo. 

CASA DA TALHA

Apaixone-se por este pedaço de paraíso insular

1 quarto com duas camas individuais 
convertíveis numa cama de casal

Sala de estar com salamandra

Cozinha totalmente equipada

1 casa de banho

TV a cabo, leitor de DVD, equipamento 
de som e pequena biblioteca e jogos 
sociais (xadrez, damas e cartas)

WI-FI gratuito

Alpendre com churrasqueira e jardim de 
inverno com vista para o mar

Bicicletas

Sistema de detecção de incêndios

Jardins e pomar, Campo de croquet  e 
Estacionamento

Cesta de boas-vindas: pão e compotas 
caseiras, leite, café, chá, frutas, água, 
manteiga e queijo, Donas Amélias e 
alguns artigos de mercearia

Lotação: até 2 pessoa(s) 

Nº mínimo de noites: 3

Não são aceites animais de estimação



As nossas casas oferecem-lhe muito mais 

que uma estadia de férias, oferecem-lhe 

uma história, escrita até aos mais pequenos 

detalhes e ilustrada de grandes memórias. 

A dedicação com que realizamos os nossos 

serviços está presente desde o momento da 

reserva até às lembranças que levará de 

volta consigo.

MAIS QUE UM SERVIÇO,
UMA PAIXÃO
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Um dos pilares fundamentais destas casas é o serviço 

personalizado e apoio permanente à sua estadia. Prepare-se 

para uma receção calorosa, porque o prazer da sua presença 

é todo nosso. Como anfitriões deste paraíso insular, teremos 

todo o gosto em fazer as honras da “casa” e proporcionar-lhe 

uma visita guiada à ilha de São Miguel.

À chegada recebemo-lo com uma visita guiada pelo seu alojamento 

e pelas amenidades que a Tradicampo lhe oferece. Dispomo-nos a 

fazer-lhe uma proposta de programa para a sua estadia para que tire 

o melhor partido da sua estadia na nossa ilha.

E porque as memórias se fazem com todos os sentidos, gostamos de 

mimar os nossos hóspedes com uma cesta de boas vindas, 

composta por alguns produtos alimentares locais, para um primeiro 

pequeno-almoço delicioso. Mediante reserva, preparamos refeições 

em forno de lenha tradicional na Casa da Talha, Casa do Tanque e 

Casa do Arco.

A mudança de toalhas (casa de banho e praia) e limpeza do alojamento são feitas a cada 3 dias e a 
mudança de roupa de cama uma vez por semana, salvo pedido em contrário.

Check In: Desde 3 PM
Check Out: Até 12 AM

Pagamento: dinheiro, cartão crédito/débito ou transferência bancária.

Não é permitido fumar dentro das casas e não são aceites animais de estimação. As casas, o espaço 
envolvente e todos os equipamentos disponíveis são para uso exclusivo dos hóspedes e não são 
permitidos quaisquer tipos de festas ou eventos.



Estrada Regional Santana, 103
9600-162 Ribeira Grande
Azores, Portugal

www.tradicampo.pt

geral@tradicampo.pt
+351 966 025 812

https://www.tradicampo.pt



