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Silves - Quinta

2
Quartos

2
Casas de banho

287280
Área (m²)

1 200 000 €

287280

(EUR €)

Área terreno (m²)

Herdade / Quinta Turismo Rural em Silves-Algarve-Portugal
Herdade / Quinta Turismo Rural em Silves-Algarve-Portugal
Grandiosa Herdade em Silves-Algarve, com projeto aprovado propõe a construção de uma unidade
de turismo em espaço rural, classificado como agro-turismo, que será implementado num terreno
com o total de 287.280 (metros quadrados).
O projeto aprovado Consiste em:
– Antiga casa agrícola com 4 quartos para alojamento;
– 8 unidades de alojamento com entrada independente e com capacidade entre 2 a 4 pessoas.
Cada alojamento comporta uma sala, um quarto, WC e uma Kitchenette. O Projeto aprovado propõe
a construção de uma unidade de turismo em espaço rural, classificado como agro-turismo que será
implementado num terreno com o total de 287.280 (metros quadrados).
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– Praia Fluvial;
– Construção de uma piscina;
– Desenvolvimento de áreas ajardinadas entre os espaços de alojamento, com espaço para
eventos;
– Quinta pedagógica associada à produção de produtos biológicos de hortícolas.
Toda a construção do empreendimento terá uma identidade geográfica e cultural, sendo que o
edifício terá uma forma contemporânea rural, mas serão usados materiais e técnicas tradicionais de
construção desta região.
A construção terá em consideração o recurso às energias renováveis, nomeadamente a energia
solar. Foi também tido em consideração no projeto a questão da mobilidade sustentável, ou seja,
todo o percurso turístico no aldeamento é possível de ser efetuado a pé, bicicleta e/ou em veículos
elétricos.
Esta propriedade tem ainda a opção de ser adquirida através de aquisição de empresa, assim como
a titulo de compra de propriedades composta por 4 frações, sendo 3 rústicas e 1 Urbana.
Recuperação da área Agro-florestal.
Projetos aprovados e concedidos pelo PRODER 2030 e enquadrados no ordenamento e
recuperação de povoamentos, nomeadamente através das seguintes medidas específicas:
– Instalação de um pomar de medronheiros, espécie natural da região Algarvia. Esta espécie possui
um futuro promissor dado contribuir para a conservação do solo e da água, minimizando a erosão
dos terrenos. O medronheiro é também uma espécie resiliente ao fogo e o fruto tem um elevado
valor económico na região. A área de intervenção foi de 17.197 hectares inserido na Reserva
Ecológica Nacional e a repovoação florestal teve um compasso 5×5, ou seja, 400 plantas por
hectare.
- Plantação de um pinhal, espécie comum em Portugal. A espécie plantada foi o pinheiro manso e a
mesma previne a erosão dos terrenos, obtendo material não lenhoso, como a pinha e o pinhão com
elevado valor económico na região. A área de intervenção foi de 17.197 hectares inseridos na
Reserva Ecológica Nacional e a repovoação florestal teve um compasso 6×3, ou seja, 555 plantas
por hectare.
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