
 
 
 

 

Designação do projeto | Instalação de um empreendimento turístico na modalidade de casa de campo, 

“Quinta do Crasto”  

Código do projeto |NORTE-07-5141-FEDER-000456 e NORTE-07-4740-FSE-000379   

Objetivo principal| Criar uma unidade de Turismo em Espaço Rural na modalidade de Casa de Campo, 

“Quinta do Crasto”, em Paredes de Coura  

Região de intervenção | Norte  

Entidade beneficiária | Leiras Do Carvalhal, Serviços De Turismo E Produtos Agrícolas, Lda 

 

Data de aprovação | 14-03-2019 – FEDER | 13-03-2019 - FSE 

Data de início | 29/04/2019 - FEDER | 14/05/2019 - FSE 

Data de conclusão | 28/07/2021 – FSE | 13/06/201 - FSE 

Custo total elegível | 98 647,28 EUR  

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 39 458,91 EUR | FSE – 5.055,84 EUR 

 

Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos  

- Oferecer um alojamento compósito de carácter de reflexão e de lazer, proporcionado pela qualidade dos 

espaços e pela diversidade dos recursos naturais e patrimoniais existentes na Quinta;  

- Contribuir para o aumento do número de turistas e da estada média na região; 

- Proporcionar ao número crescente de peregrinos na região cómodas condições de acolhimento, 

beneficiando da proximidade ao Caminho de Santiago; 

- Realizar obras de remodelação preservando e realçando a traça arquitetónica local, por forma a 

disponibilizar um serviço de alojamento com espaços comuns e de zonas de lazer; 

- Disponibilizar um serviço de alojamento com 3 quartos duplos; 

- Oferecer um espaço capaz de acolher até 6 hóspedes, com serviço de refeições ligeiras e comercialização 

de produtos locais.   

- Captar um segmento de mercado que valorize o contacto com a natureza e o meio rural devido à 

localização do espaço, Paisagem Protegida do Corno de Bico, e o Sítio de Importância Comunitária da Rede 

Natura 2000. 

- Apostar nas energias renováveis;  

- Apostar no marketing digital, nomeadamente website institucional multilingue com sistema de reserva;  

- Oferecer informação sobre atividades, roteiros, trilhos pedestres e circuitos culturais;  

- Estabelecer parcerias com entidades locais; 

- Criar um 1 posto de trabalho.  

 

 


