
 

 

 

 

 

Marco Lopes – Director do Museu Municipal de Faro 

 

Quais os motivos de interesse do Palácio de Estoi? 

Existem vários. Desde os espaços nobres do edifício principal, aos jardins exteriores. A 

arquitetura monumental, os vãos, as portadas, os elementos decorativos, enfim: o palácio de 

Estoi obriga a uma rigorosa atenção antes mesmo da entrada concreta no edifício.  

No interior, existem algumas áreas de visita obrigatória, que se mantem até hoje praticamente 

intactas desde o período da sua construção. Os salões principais ainda têm o mobiliário e 

decoração de origem. Devo assinalar as pinturas no teto, características do período do 

romantismo. Depois, há ainda uma capela privada, dos antigos proprietários do palácio. É 

relativamente pequena mas com muita graciosidade e neste momento é também visitável. 

No patamar de entrada do palácio temos acesso a esses salões principais, com vista para os 

jardins extraordinários e para essa referida capela. Visto do exterior, essa é até percetível 

tendo em conta a torre sineira ali bem visível. Pelo que sei, surgiu por vontade expressa do 

proprietário, Carvalhal Vasconcelos, que a mandou conceber com vista a cerimónias 

particulares. No entanto, nunca descuraram a população de Estoi e a prova é que uma das 

entradas para a capela é feita por uma rua pública. Era uma forma de convite para a 

população poder participar. Ou seja, servia os eventos cerimoniais litúrgicos, reservados à 

família e amigos, mas com essa abertura para a população em geral.  

Depois, além dessa vertente arquitetónica, temos a valorização paisagística pelos jardins e 

todo o ambiente exterior de uma forma geral. Este jogo estético, de conjugação da parte 

arquitetónica com os jardins, é uma dualidade possível apenas pela vontade do antigo 

proprietário. Portanto, de visita obrigatória neste primeiro patamar devo repetir os salões com 

a sua decoração de época, a capela e os jardins.  

Num segundo patamar temos uma zona onde existe a Casa do Presépio. Ainda que esteja 

arruinada, merece algum destaque pelas suas características arquitetónicas. Neste momento 

ainda não está em plena abertura ao público, porque não tem todas as peças que fazem parte 

dessa narrativa do presépio. Essas peças estão no Museu Municipal de Faro, foram restauradas 

e serão devolvidas, em coordenação com a pousada, quando a casa for alvo de restauro. Para 

já, as degradações desse espaço impossibilitam o retorno das peças à origem.  

Há ainda um outro ponto interessante. São duas esculturas que foram restauradas, as 

preguiças, muito simbólicas pelo hábito que havia dos casais recém casados lá irem tirar uma 



foto junto das mesmas. Era como o género de uma bênção. O que acontece é que durante o 

período em que o palácio ficou abandonado, muitas peças foram roubadas e estas duas 

também. Mais tarde, foram encontradas em Espanha e devolvidas ao Município, recuperadas e 

recolocadas.  

Mais abaixo, temos a Casa da Cascata, perto da Casa do Presépio. É mais um dos pontos de 

interesse e visita. Mais que a beleza arquitetónica, destaco a sua beleza cenográfica, com a 

cascata a correr e o ambiente envolvente. De resto, temos todo o ambiente rural e agrícola que 

polvilha o terreno do palácio, dando no seu todo um valor inestimável ao palácio. Ainda podia 

referir as cavalariças…enfim. Em termos monumentais, arquitetónicos, históricos, culturais é 

um ponto de visita obrigatória do nosso concelho.  

E há indicação no Posto de Turismo deste espaço? 

Calculo que sim. Aliás há todo o interesse da parte do município que assim seja. Apesar do 

Posto de Turismo ser da RTA (Região de Turismo do Algarve), acredito haver essa sensibilidade 

da parte de quem lá trabalha para fazer essa referência. O Palácio de Estoi foi cedido à 

Pousadas de Portugal mas continua a ser propriedade farense.  

E quem lá trabalha tem a formação indicada? 

Não creio. Nós disponibilizamo-nos para ceder conteúdos e ajudar nessa formação, mas acho 

que existe alguma necessidade de se investir nessa área. Além disso mais do que guias, os 

visitantes têm de lá encontrar intérpretes do património. Conhecedores profundos das 

matérias em questão. Nós, enquanto Museu, organizamos algumas visitas ao Palácio com o 

Prof. Francisco Lameira e têm tido muito sucesso. Aliás as inscrições já estão abertas para a 

próxima e podem fazer a reserva por correio eletrónico ou por telefone.  

Nessas visitas ou passeios, desmistificamos a ideia de que o património do concelho está só 

concentrado na cidade. Existem muitos mais pontos de interesse, que não apenas o Palácio de 

Estoi, que nós percorremos e apresentamos a quem nos acompanha.  

A pousada deveria ter autonomia para fazer periodicamente também essas visitas. Era 

importante. Até porque àquelas que nós organizamos aqui, normalmente juntam-se as pessoas 

lá hospedadas e que não se tinham inscrito previamente. Ou seja, há um interesse e 

curiosidade notório, que não se fica pela vontade de pernoitar numa pousada histórica. E esse 

valor cultural deveria ser explorado como oferta por parte da pousada.  

Em relação às restaurações, que pode adiantar? 

Não sei precisar o nome da empresa a que esse trabalho foi adjudicado, penso que foi a Nova 

Restauração, mas aquilo que eu tenho ideia é que os interiores, pintura, estuques, enfim, todo 

o recheio artístico foi restaurado por esta empresa subcontratada e os exteriores por uma 

empresa principal. A nossa equipa do museu, além do restauro daquelas peças do presépio, 

interveio também na zona dos jardins. 

Aquando das instalação da pousada o que foi feito? 

Foi restaurado o edifício principal, o salão nobre, os edifícios adjacentes e as zonas dos jardins 

e do lago. 



 

 

 

 

 

Sílvia Navio – Moradora de Estoi 

 

Como moradora de Estoi, o que representa o Palácio para si? 

Eu sou daqui por isso o Palácio representa muito para mim, é a nossa história. Antigamente 

aquilo era totalmente diferente do que é agora. E agora o que acontece ali chama mais 

pessoas a Estoi. 

Já visitou o Palácio? 

Já visitei o Palácio antes e depois da reabilitação e agora está muito bonito, está tudo muito 

bem arranjado. Aquele sítio esteve muitos anos ao abandono, estava ali um espaço lindíssimo 

que se devia aproveitar e foi o que se fez.  

 

O Palácio de Estoi é hoje uma Pousada de Portugal. Considera positiva ou negativa esta 

aposta? 

O Palácio de Estoi ser hoje uma Pousada de Portugal é algo muito positivo porque as pessoas 

quando vêm acabam por visitar toda a aldeia de Estoi, não ficam só na Pousada. A população 

ganha muito com isso porque vê pessoas novas, vê gente a passar nas ruas e isso ajuda a não 

envelhecer. Por outro lado, é lucrativo para os comerciantes. 

 

Aconselharia a visita ao Palácio a quem ainda não teve oportunidade de conhecer? Porquê? 

As pessoas deviam visitar o Palácio, quem gosta de antiguidades tem lá muita coisa bonita 

para ver. E agora está tudo restaurado, tudo muito bonito e muito bem arranjado, os edifícios, 

os tectos, as esculturas; e tem uma vista lindíssima. 

 

 

  



 

 

 

 

 

Orlando Araújo – Director da Pousada de Estoi 

 

 

A Pousada de Estoi foi implementada no Palácio de Estoi. Como surgiu esta oportunidade? 

O Palácio de Estoi é propriedade da Câmara Municipal de Faro e, por via de um acordo de 

parceria, esta entidade cedeu a exploração do espaço às Pousadas de Portugal - grupo 

Pestana. As Pousadas de Portugal estão inseridas em edifícios de elevado interesse 

público, histórico ou arquitectónico, justificando-se assim a escolha e interesse no Palácio de 

Estoi, para a implementação de mais uma das Pousadas de Portugal no Algarve. 

Quando foi inaugurada a Pousada de Estoi e como tem sido o percurso desde então? 

A Pousada Palácio de Estoi foi inaugurada em Junho de 2009 e, e desde do início que tem 

apresentado bons resultados operacionais. Durante os últimos anos tem acompanhado a 

tendência do sector, decorrente dos vários factores ocorridos a nível nacional e europeu; 

actualmente segue a boa tendência do turismo em Portugal e em particular do Algarve, revela 

boas perspectivas para o futuro. 

Que tipo de cliente recebe a Pousada? 

A Pousada recebe um tipo de cliente muito específico, são pessoas “com tempo” e na sua 

grande maioria estrangeiros, habituados a viajar pela europa e pelo mundo, de elevado poder 

económico, e apreciadores do bom receber das “nossas gentes”. 

Quais os serviços disponibilizados pela Pousada de Estoi? 

Os serviços/facilidades aprestados pela Pousada são vários, vai desde o alojamento (63 quartos 

dos quais 3 são suites, 15 são superiores e 45 standards), ao restaurante que no verão funciona 

na esplanada com vista panorâmica e que tem por base a gastronomia tradicional local. Existe 

também piscina exterior e interior, sauna, banho turco, spa e ginásio. Toda a pousada está 

coberta por uma rede de wireless gratuita para os hóspedes ou quem nos visita. Dispomos 

ainda de um business center. 

Quais os eventos acolhidos na Pousada?  

A Pousada tem condições para receber eventos sociais como casamentos, quer em espaços 

interiores como o Salão Nobre, Estoi ou Verde ou adjacentes como as Antigas Cavalariças. No 



exterior o Jardim Formal é o nosso ex-libris, seguido das zona das Colunas Romanas e Alameda 

das 3 Graças.  Também temos condições para receber eventos corporativos como reuniões e 

conferências. 

Além disso, a Pousada realiza ao longo do ano várias iniciativas gastronómicas com o intuito 

de promover os produtos regionais, a título de exemplo podem ser destacados: a Quinzena da 

Batata Doce, Polvo, Atum e Javali. Nos meses de verão aos sábados apresentemos o “sábado 

da cataplana” em que exibimos um buffet de frios e a cataplana é confeccionada numa 

cataplana “gigante” e disposta na antiga cozinha do palácio. 

Existe alguma distinção de que a Pousada de Estoi tenha sido alvo e que mereça destaque? 

A Pousada Palácio de Estoi mereceu recentemente a distinção e integração numa prestigiosa 

marca internacional a Small Luxury Hotels of the World; a qualidade dos nossos serviços faz 

também jus às excelentes referências na TripAdvisor no Booking. 

A Pousada oferece algum tipo de actividade turística aos seus hóspedes? 

A Pousada estabelece parcerias com empresas turísticas pois, embora não seja a sua área de 

actuação, considera importante disponibilizar aos seus clientes/hóspedes a informação 

necessária para que possam enriquecer ainda mais as suas férias e divulgar o melhor que a 

região oferece. 

Para visitar o Palácio de Estoi é necessário estar hospedado na Pousada? 

Para usufruir dos encantos do Palácio de Estoi não é necessário estar hospedado. Qualquer 

pessoa é bem-vinda ao nosso restaurante, que funciona diariamente aos almoços e jantares, 

a nossa esplanada também pode tomar um café ou um chá, aproveitando a oportunidade pode 

ainda degustar o melhor que a região oferece a nível de doçaria regional. Temos muito gosto 

em receber no Palácio todos aqueles  que nos queiram visita. Para fazer a visita basta dirigir-

se directamente à recepção do Palácio ou contactar-nos via telefone para facilitar a visita. 

O que pode ser visitado no Palácio? 

Primeiramente, as zonas exteriores, nomeadamente, os jardins e a zona do lago não estavam 

acessíveis,  mas há cerca de um ano todo o espaço que compõe o Palácio de Estoi foi aberto ao 

público – aspecto interessante foi a devolução ao local das “preguiças” que se encontravam em 

restauro no Museu de Faro após período de desaparecimento. 

Existem visitas guiadas ao Palácio? 

Apesar de não existir uma pessoa habilitada para realizar visitas guiadas ao Palácio, os 

profissionais da Pousada têm alguma formação e conhecimentos que lhes permitem informar 

os clientes sobre algumas das características e dados históricos do Palácio. Reconheço que a 

existência de visitas guiadas, em determinados dias e horários definidos, seria um factor que 

iria acrescentar mais valor, não só à pousada como ao próprio município. 

 



Quem são os colaboradores da Pousada de Estoi? 

Os nossos colaboradores são maioritariamente residentes no conselho de Faro, e somos 
conhecidos pelo rigor na selecção dos elementos que compõe as nossas equipas, naturalmente 
que o nosso nível de exigência aumenta quando seleccionamos colaboradores para os funções 
de liderança. A qualidade de serviço a que os nossos clientes estão habituados assim o exige. 

As Pousadas de Portugal têm uma componente/responsabilidade muito forte na formação dos 
futuros profissionais do sector, por isso estabelecemos parcerias com os mais diversos 
estabelecimentos de ensino para proporcionar o “treino” aos alunos, nesse sentido recebemos 
vários estagiários ao longo do ano. 

Que vantagens trouxe a implementação da Pousada, quer para a aldeia de Estoi, quer para o 

concelho de Faro? 

As Pousadas de Portugal, pela sua localização, acabam por ser a alavanca para dinamizar a 

economia local. Os nossos hóspedes não se restringem a consumir na Pousada, por isso são 

uma importante fonte de receita para o comércio e restauração de Estoi e de todo o concelho. 

Qual a opinião dos moradores de Estoi em relação à implementação da Pousada? 

A visão dos moradores relativamente à Pousada penso que é positiva pois traz mais valia para 

todos. 


