
As CASAS DE ALPEDRINHA surgem do desejo de recuperar e renovar a Quinta do Anjo da 
Guarda nas suas várias vertentes de serviços turísticos. Estando este espaço, por razões de 
proximidade e por razões sociais, intimamente ligado à Vila de Alpedrinha e à Serra da 
Gardunha, a nossa ambição passa pela valorização da natureza associada à Serra da 
Gardunha e pela valorização do património da Vila de Alpedrinha. 
A Quinta do Anjo da Guarda é uma espaço de memórias e infâncias felizes que pretendemos 
perdurem no tempo. Para isso mantemos todas as características arquitectónicas do passado 
com melhoramentos pontuais que realçam o património construído nos anos 40.
Convidamos os visitantes a comungarem da nossa paixão pela Serra da Gardunha, com a sua 
riqueza natural e paisagística, sempre numa ótica de compromisso com o meio ambiente e 
preservação de recursos locais, numa busca da divulgação dos produtos e tradições mais 
genuínos da nossa Vila - Alpedrinha. Mantemos no Empreendimento a água de nascente 
corrente, recurso endógeno de grande relevância na região.
Neste enquadramento, estamos conscientes da importância do nosso contributo para a 
minimização ou eliminação do impacto da nossa atividade, assumindo o compromisso de 
melhoria contínua em termos de sustentabilidade ambiental, social e económica, formando e 
motivando os/as nossos/as colaboradores/as para esta temática, assumindo uma postura de 
inclusão, anti discriminação e de preservação dos valores e recursos endógenos e genuínos.
Esta Política de Turismo Responsável atualizar-se-á sempre que as circunstâncias o exijam, 
adotando e publicando em ambos casos novos objetivos de sustentabilidade.

Visão
A encosta sul da Serra da Gardunha é um refúgio, um pedaço de território 
protegido e abençoado com abundância de água. Com um enquadramento 
paisagístico de excelência, situa-se ALPEDRINHA e logo muito próximo a 
Quinta do Anjo da Guarda. A riqueza da Natureza e do Património 
justificam a nossa aposta num Empreendimento Turístico em espaço rural, 
que pretende ser uma referência na valorização e promoção desta riqueza, 
com base em práticas sustentáveis.

Missão
Prestar aos nossos hóspedes e visitantes um serviço personalizado e com atenção ao 
detalhe, com especial enfoque na valorização da região e da natureza que nos envolve, 
contribuindo para o bem-estar sócio - económico da comunidade e colaboradores e 
impulsionando o posicionamento turístico de Alpedrinha e seu grande valor histórico.

Valores
Respeito e valorização de pessoas | Tratamento de igualdade nas relações 
internas e externas | Rejeição de qualquer tipo de discriminação | 
Contributo para a preservação e valorização dos recursos histórico-
culturais da região | Valorizar a Serra da Gardunha, Alpedrinha e suas 
estórias.
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