
LIVRO DE INFORMAÇÕES 

Cumprimento dos n.º 6 e 7 do art.º 12º do DL 128/2014, na sua versão mais recente 

 

A acomodação neste estabelecimento e a utilização dos utensílios e espaços           

comuns pressupõe a aceitação das regras do espaço. 

A lotação de cada casa não pode ser ultrapassada sem a autorização prévia do responsável, não podem                 

permanecer nos espaços exclusivos a hóspedes quaisquer pessoas externas, o não cumprimento do             

horário de check-out, está sujeito ao pagamento de uma taxa, não são permitidos animais de estimação,                

a utilização do sofá-cama implica o pagamento de um suplemento diário, a utilização dos equipamentos               

disponíveis nos espaços comuns pressupõe que o espaço é deixado limpo e condições após o término da                 

utilização. Só haverá limpeza e substituição de roupas da casa para estadias superiores a 5 dias, no                 

entanto caso haja alguma necessidade durante a estadia, informe o responsável. As roupas da casa, bem                

como as loiças e equipamentos de cada casa não deverão ser levados para fora da mesma. O consumo                  

de cigarros deverá ser feito em ambiente externo e depositando os resíduos em contentor.  

A utilização da piscina é permitida a todos os hóspedes, no entanto solicita-se precaução, uma vez que                 

não há vigilante e a piscina tem uma profundidade até 2 metros, é proibido mergulhar e as crianças                  

devem sempre ser acompanhadas e supervisionadas por um adulto. Para preservação da qualidade da              

água da piscina pede-se o cuidado de passar pelo chuveiro antes da entrada na água, as crianças até aos                   

3 anos devem usar fraldas impermeáveis e não é permitido comer ou beber junto à mesma, para                 

refeições deverá ser utilizado o espaço relvado no nível inferior. A partir das 19h o responsável                

procederá à manutenção diária do espaço, pelo que se solicita que libertem o espaço quando o                

responsável chegar. Não é permitido deixar bens pessoais na área da piscina quando os seus               

proprietários se ausentarem do espaço da piscina. É proibido retirar as presilhas ou andar sobre a lona                 

quando a piscina estiver coberta. 

Pede-se precaução ao transitar com veículos, tendo ainda muita atenção com os animais e pedestres,               

especialmente as crianças. Pede-se também que sejam respeitados os locais para estacionamento das             

viaturas de forma a não atrapalhar as rotinas dos habitantes da Aldeia Oliveiras. 

Os resíduos urbanos gerados no estabelecimento e áreas comuns, devem ser separados e colocados no               

Ecoponto existente no exterior do núcleo de xisto das Oliveiras, junto ao muro da piscina. 

Os eletrodomésticos existentes nas moradias devem ser manuseados de acordo com as instruções do              

fabricante, incluídas nos manuais de funcionamento. Qualquer dúvida deve ser colocada ao responsável             

da Aldeia Oliveiras. 

Os residentes na Aldeia são pessoas que trabalham nas suas hortas, e por isso utilizam a luz solar como                   

horário, pelo que deve haver cuidado com os ruídos que possam perturbar o descanso dos habitantes. 

O contacto do responsável da Aldeia Oliveiras é 910 185 883. 

 


