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www.casadesaolourenco.pt

www.burelfactory.com

Onde a serenidade existe
Where serenity is alive
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A Casa

Portugal faz-se de muitos pedaços de tudo: de uma 

costa recortada com praias de areia branca, de ilhas 

de um verde luxuriante, de rios, de paisagens pla-

nas, de montanhas. E é precisamente às montanhas 

que nos dirigimos, às rochas, à vegetação rasteira 

e às árvores que ladeiam as estreitas estradas que 

sobem a encosta e nos levam ao coração da serra. 

Deixamo-nos levar pelo caminho ziguezagueante, 

observamos as rochas enormes e o horizonte a per-

der de vista até chegarmos a Manteigas, mais preci-

samente à Casa de São Lourenço, o nosso destino. 

Foi no refúgio da encosta que este espaço renasceu, 

pelas mãos de João Tomás e Isabel Costa, depois 

de, noutra vida, ter sido uma Pousada de Portugal. 

Sentados numa das varandas com vista para a serra, 

respiramos mais fundo e tomamos consciência da 

altitude ao ver as casas minúsculas no vale. E é a par-

The House

Portugal is made up of many pieces of everything: a 

rugged coastline with white sandy beaches, luxurious 

it is precisely to the mountains that we are heading for, 

the rocks, the creeping vegetation and the trees that line 

the narrow roads that climb the slope and lead us to the 

zigzagging path, watch the huge rocks and the horizon 

to lose sight of until we reach Manteigas, more precisely 

It was in the hillside’s refuge that this space was reborn, 

through the hands of João Tomás and Isabel Costa, after 

having once been a ‘Pousada de Portugal’ (Portuguese 

conies, we take a deep breath and become aware of the 

from here that we see the complete scenery and try to 
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condense into words and images everything we know 

ing at home, of feeling comfortable, which is above all 

only 16 rooms, designed to offer a unique view of the 

surrounding mountains, to be comfortable and, as you 

can see throughout the hotel, to highlight Portuguese 

among other objects, chairs and sofas by Marco Sousa 

design pieces and, of course, recovered pieces by the 

Portuguese illustrator, painter and designer Maria Keil, 

originally conceived for the place´s former life and that 

turned out to be the guiding line of the space ‘s entire 

tisan designers were not overlooked, such as Molelos’ 

black ceramics, and wool applied in all different forms 

Aqui, privilegia-se o 
sentimento de estar em 
casa, de estar à vontade, 
que passa, sobretudo, pelo 
acolhimento genuíno e 
autêntico de todos
os hóspedes. 
 
Here, the attention is on the 
feeling of being at home, of 
feeling comfortable, which is 
above all the sincere and true 
welcome of every guest.

tir daqui que abarcamos todo o cenário e tentamos 

condensar em palavras e imagens tudo o que co-

nhecemos e descobrimos. Aqui, privilegia-se o sen-

timento de estar em casa, de estar à vontade, que 

passa, sobretudo, pelo acolhimento genuíno e au-

têntico de todos os hóspedes.  São apenas 16 quar-

tos, pensados para proporcionarem uma vista única 

da serra envolvente, para serem confortáveis e para, 

tal como é possível notar ao longo de todos os es-

paços do hotel, fazer sobressair o design português. 

É assim que encontramos por toda a Casa, entre ou-

tros objetos, cadeiras e sofás de Marco Sousa San-

tos, bancos da UTIL, jarras e vasos da VICARA, peças 

de design de Siza Vieira e, claro, peças recuperadas 

da ilustradora, pintora e designer portuguesa Maria 

Keil, originalmente concebidas para a então pousa-
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the restaurant́ s ceiling, in the covering of the walls or 

showroom” of Burel Factory, which was recreated by the 

Their love for the mountains and, particularly, Penhas 

only through accommodations, and services such as the 

spa, massages and indoor swimming pool, but also, for 

example, the gastronomy provided to guests – at Casa 

cal history” because the connection to the origins is es

piece of seasonal pork loin, the watercress with crunchy 

Objectively, João and Isabel, from Lisbon, show us what 

made them go to Penhas Douradas, what they loved 

and their intrinsic desire to help revitalize this area and 

show much of what Portugal has to offer: the stories, the 

traditions, design and architecture, the mountain and of 

objetos encantadores dos designers artesãos, como 

é o caso das cerâmicas pretas de Molelos, nem o 

burel aplicado de mais diferentes formas por todo 

teto do restaurante, no revestimento de paredes ou 

nas cortinas em frente às portas dos quartos. É um 

verdadeiro “live showroom” da Burel Factory, que 

renasceu pelas mãos de Isabel e João. 

O amor de ambos à serra e, particularmente, à zona 

das Penhas Douradas nota-se em cada palavra. A 

1500 metros de altitude explicam a importância de 

ajudar a “posicionar este destino lindíssimo”. E isso 

é feito não só através do alojamento, e de serviços 

como o spa, as massagens e a piscina interior, mas 

também, por exemplo, da cozinha proporcionada 

aos hóspedes– na Casa de São Lourenço são ser-

vidos pratos que se enquadram “na história do lo-

cal”, porque a ligação às raízes é fundamental para 

ambos. É assim que provamos a suculenta presa de 

porco, o creme de agrião com chouriço crocante ou 

a saborosa sopa de peixe assada. 

No fundo, João e Isabel, de Lisboa, mostram-nos 

aquilo que os levou para as Penhas Douradas, o 

que os apaixonou e a vontade intrínseca de ajudar a 

revitalizar a área e a mostrar muito do que Portugal 

tem de bonito: as histórias, as tradições, o design e a 

arquitetura, a serra e, claro, o burel.
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The Factory

not let this piece of heritage and culture get lost in the 

cover the factory and its traditional machines and equip

ment, the same ones that were used when production 

the machines working, the yarns, the colours that inter

Factory preserves the past, invests in the training profes

sionals who can continue not only the manufacture of 

these wool, but also preserving old machines, seeking 

Manteigas, that wool innovation continues and applied 

A Fábrica

Isabel e João são dois exploradores da montanha. 

Fazer trails e caminhadas é, para eles, como respirar. 

Em 2010 descobriram a fábrica de burel de Man-

teigas e não conseguiram deixar que este pedaço 

de património e cultura se perdesse nos vincos do 

tempo. Assim, apostaram na recuperação da fábri-

ca e nas máquinas e equipamentos tradicionais, os 

mesmos que eram utilizados quando a produção 

era feita à mão. Entramos noutro universo, vemos 

se entrelaçam. É assim que continuam a produzir 

objetos únicos, que englobam design e a melhor 

qualidade. Na Burel Factory preserva-se o passado, 

dar continuidade não só à manufatura destes lanifí-

cios, mas também à manutenção das máquinas anti-

gas, procurando garantir o futuro do burel. É ali, em 

Manteigas, que se continua a inovar nas aplicações 

de burel aos mais variados propósitos.
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The Mountains

The Burel Factory, Casa de São Lourenço and Casa das 

Penhas Douradas (the other guesthouse project by João 

and Isabel) exist in harmony with Serra da Estrela, with 

the area of Penhas Douradas. There is an undeniable 

companionship between spaces and surroundings. We 

breathe the mountain air, which spreads silence and re-

spect, that lets us to walk through it, discovering paths 

and rocks whose width and height we cannot fully take 

on. The walk through the mountains lets us climb and 

stride trails through the bushes. It takes us to a pond, we 

wet our feet and the sun warms our skin. And we feel this 

companionship with nature surrounding us. Just as we 

feel welcomed at Casa de São Lourenço, where the view 

joins this space in a unique combination.

A Serra

A Burel Factory, a Casa de São Lourenço e a Casa 

das Penhas Douradas (o outro projeto hospitaleiro 

de João e Isabel) existem em uníssono com a Serra 

da Estrela, com a área das Penhas Douradas. Há um 

companheirismo inegável entre os espaços e toda a 

envolvente. Respiramos a serra, que espalha silêncio 

e respeito, que nos deixa andar por ela descobrindo 

caminhos e rochas cuja largura e altura não conse-

guimos abarcar na totalidade. O passeio pela serra 

deixa-nos escalar e passar por trilhos entre os arbus-

tos. Leva-nos até uma lagoa, molhamos os pés e o 

sol aquece-nos a pele. E sentimos esse companhei-

rismo com a natureza que nos envolve. Tal como nos 

sentimos acolhidos na Casa de São Lourenço, onde 

a vista se junta ao espaço numa fusão sem igual.
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