
Política de acesso de Animais Domésticos e de Companhia no Vale da Silva Villas 

 

O Vale da Silva Villas permite animais domésticos e de companhia em todas as suas casas, sendo 

que os Cães estão restringidos a duas casas - Casa Branca e Casa de Madeira, por serem casas com 

quintais e jardins independentes, cercados ou parcialmente cercados, e distantes das outras villas; 

É permitido o máximo de 2 cães ou 2 gatos por casa; 

Na eventualidade de não ser nenhum destes bichos a trazer, o Vale da Silva Villas deverá ser 

informado e questionado sobre a hipótese de trazer o animal para as instalações e ter o 

consentimento da empresa; 

À excepção de cães guia, não é permitido o acesso a todas as instalações da quinta, como é o caso 

de restaurante, bar, jardins e quintais partilhados ou zonas sociais; 

Sempre que esteja fora da sua casa ou do quintal correspondente à casa onde está alojado, o cão 

terá que estar de trela ou de açaime, se se tratar duma raça considerada perigosa; 

O cão deverá estar treinado e obedecer ao dono e não deve oferecer perigo aos outros hóspedes 

ou staff da empresa; 

O cão nunca em hipótese alguma poderá ficar sozinho na casa ou no quintal;  

Para garantir o legítimo descanso dos outros hóspedes alojados na quinta, deverão ser tomadas 

medidas para que o cão não gana ou ladre, medidas essas que passam pelo conhecimento e do 

laço entre dono e animal; 

O hóspede é responsável pela limpeza dos dejectos e higiene geral em todo o perímetro exterior e 

interior utilizado pelo animal, durante toda a estadia e deverá deixar as instalações limpas no dia 

do check out; 

O hóspede/dono é responsável por todo e qualquer dano provocado pelo animal, nas instalações 

ou pessoas, resultante do comportamento ou ação do cão ou do gato, ou ainda de outro animal de 

companhia; 

O hóspede deverá fazer-se acompanhar por toda a documentação legal em vigor referente ao cão, 

e disponibilizar sempre que esta seja solicitada - Boletim de vacinas com vacina anti-rábica 

actualizada e registo e licença de microchip; 

O dono /hóspede responsável pelo animal doméstico, concorda em isentar o Vale da SIlva Villas, 

proprietários e colaboradores e outros clientes, por danos resultantes de acção directa ou 

indirecta, relacionada e/ou efectuada pelo respectivo cão; 

O dono/hóspede concorda igualmente em indemnizar o Vale da SIlva Villas, proprietários e 

hóspedes, colaboradores, por danos resultantes de acção directa e/ou indeirecta relacionada e/ou 



efectuada pelos respectivos animais domésticos; 

O Vale da Silva Villas reserva-se o direito de cobrar directamente na conta do hóspede/dono, ou 

de quem se faz acompanhar o animal, a quantia proporcional ao custo dos danos pessoais e 

materiais, provocados pelos animais; 

São aplicados suplementos de 10€ diários para cães e de 5€ para gatos; no final da estadia será 

cobrada uma taxa de limpeza , que poderá variar de 25 € a 50€, de acordo com o estado de 

limpeza e conservação da casa e dos respectivos sofás, tapetes, almfadas de decoração, atolhados 

e roupas de cama. 

Em caso de disputa judicial será o Tribunal de Aveiro a resolver a questão. 

 

Vale da Silva, ______ de ______________________________ de 202_ 

 

O cliente 

_________________________________________________________ 

 

O responsável do Vale da Silva Villas 

_________________________________________________________ 

 


