
 

 
 

 

 

 CASA ALVA  

Endereço Monte das Taliscas, Caeiros de Baixo,Caixa Postal 
422 M – 8670-131 Aljezur 

T: (+351)  282 995 169  ; Tlm: (+351)  91 803 21 76 

Email: info@casa-alva.com 

Facebook page:facebook.com/CasaAlva15/ 

Atividade: Turismo no Espaço Rural - modalidade Casa de 
Campo (CAE 55202) 

Volume de negócios:  

2016 – 33.500,00€, sendo que até 30.09.2016 = 30.211€ 

2017- De 01.2017 até 30.09.2017 temos 46.656€, ou seja, um 
aumento de cerca de 54%  

Volume de negócios internacional entre 01.2016 e 09.2016: 
20.905,00 (69,2% do total) 

Volume de negócios internacional entre 01.2017 e 09.2017: 
36.070,00€ (77,32% do total) 

 
A CASA  ALVA  iniciou a sua actividade em Agosto de 2015 e, desde sempre, desde o primeiro esboço num guardanapo de 
restaurante, que esta casa esteve sonhada para ser, simultaneamente, o lar  de uma família e uma casa de hóspedes.  Desde 
a sua génese que  foi concebida e desenhada tendo em mente  proporcionar momentos de bem estar e conforto aos 
hóspedes. Esta preocupação  foi marcante em todas as decisões e escolhas efectuadas, desde os equipamentos básicos até à 
decoração da casa.  

Os equipamentos são modernos e ecológicos. Um sistema solar aquece as águas. O sistema de climatização é centralizado e 
todas as divisões têm ar condicionado. As paredes da casa foram construídas para manter uma temperatura ideal o que evita 
recorrer ao ar condicionado. 

A partir da nossa casa chega rapidamente às belas praias de Aljezur e estamos a apenas 3,5klm de Alljezur. Encontramo-nos 
numa  zona de reservas: Rede Natura 2000, REN, Reserva Agrícola e Rede Hidrológica, bem como  entre duas conhecidas 
rotas para caminhantes : Rota Vicentina e Via Algarviana.  

 A casa está encastoada na base de um monte por onde se pode passear, rodeada de colinas e árvores. No nosso jardim e 
pomar passa uma pequena ribeira  que nos delicia com o seu murmurar.  

Gostamos da Natureza e agimos de forma a mantê-la preservada. Neste projecto valoriza-se o desenvolvimento de 
interacções com a comunidade local, no plano económico e social, recreativo, cultural e ecológico, almejando-se contribuir 
para a sensibilização e promoção de uma atitude de apoio à biodiversidade e à sustentabilidade ambiental. 

 

   

 



 

 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Pessoa de contacto 

Nome  Fernanda Castanheira 

Função  Gestora 

Telefone (+351) 91 803 2176 

E mail:  Fernanda_castanheira@hotmail.com 

 


