
Casa da Torre

A Casa da Torre é uma unidade de turismo rural, na tipologia de 
casa de campo, situada em Sobrosa, uma vila histórica do 
concelho de Paredes, a cerca de 25 km da cidade do Porto.
A sua imagem de marca é a fachada típica das casas solaren-
gas dos finais do século XVIII, onde o granito assume um 
importante papel de destaque nos elementos decorativos. O 
edifício organiza-se em torno de um pátio fechado, para onde 
convergem as diversas dependências da habitação senhorial.
Em 1989, a Casa da Torre passou a ser propriedade da ASSP, 
por legado da Dr.ª Alice Bravo Torres Maia Magalhães, funda-
dora e primeira presidente da Direcção Nacional.
Atendendo à progressiva degradação do edifício, foi necessá-
rio encontrar uma funcionalidade que permitisse requalificar e 
rentabilizar o espaço, tendo surgido a oportunidade da sua 
adaptação ao turismo rural.
Dispõe de 3 quartos com casa de banho privativa, um aparta-
mento com kitchenette, sala para eventos até 50 pessoas, 
capela, salas de estar e um grande espaço exterior multifun-
cional.
Localiza-se num meio tranquilo, dotado de grande privacida-
de, com excelentes restaurantes nas proximidades, onde se 
pode degustar a gastronomia regional. A Rota do Românico, o 
contacto com a natureza, um vasto programa cultural e 
recreativo nas imediações são ingredientes que convidam a 
uma estada para retemperar energias.
A Casa da Torre está ao serviço das diversas delegações da 
ASSP, podendo acolher encontros de professores, visitas, 
seminários ou outras iniciativas que se enquadrem nas suas 
potencialidades.
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Anualmente, no mês de Setembro, organiza a festa de Nossa 
Senhora das Dores, com missa e procissão, abrindo as suas 
portas à comunidade envolvente.
O alojamento está publicitado no Booking para o público em 
geral. Os associados da ASSP, para beneficiarem de tarifas 
especiais, deverão efectuar a reserva directamente para a 
Casa da Torre.

Rua da Torre, 208-268 | 4580-752 SOBROSA
+351 255 963 538 | + 351 931 736 357 

casadatorre@assp.pt

Para reservas ou informações contacte

Quarto

Casa de banho privativa

Apartamento

Cama extra

Preços com pequeno-almoço incluído.

Pax Preço por noite

30,00 €
45,00 €
60,00 €
80,00 €

100,00 €
15,00 €

Tarifas para Associados ASSP




