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Manual da Casa - House Manual

1. Segurança – Safety

1.1. Números de emergência / Emergency contacts

A rede de telemóvel está disponível na aldeia toda –
Cell phone coverage is available in the entire village.

Polícia Local - Local Police (+351) 296 550 000
Bombeiros – Fire station (+351) 296 550 050
Centro de Saúde Povoação – Health Center Povoação (+351) 296 550 150
General Emergency number 112
Hospital Ponta Delgada (+351) 296 203 000
Geral - General (+351) 919 315 291

1.2. O que fazer no caso de chuva forte /
What to do in case of heavy rain?

No caso de chuva forte, com deslizamento de terra e/ou cheias por favor liga a receção
para mais informação. Em todos casos, manter a calma. Se não tiver nenhuma resposta
contate os Bombeiros locais.

In case of heavy rain, with landslides and / or flooding, please call the reception for
more information. Remain calm at all times. If you don’t get any answer, call the local
Fire Station.

1.3. O que fazer em caso de incêndio / What to do in case of fire

EM CASO DE INCÊNDIO

•Active o alarme ou avise a receção.
•Utilize o extintor ou as mangueiras próprias.
•Nunca tente apagar um incêndio que começa a ficar fora de controle.
•Saia de uma divisão onde as chamas estejam a alastrar. Feche a porta para retardar a
progressão do incêndio e a dispersão de fumo.
•Leve consigo a documentação e outros valores, mas só se tiver a certeza de que tem
tempo para o fazer.
•Siga junto à parede com calma, ordem e rapidez.
•Se for seguro dirija-se para os pisos inferiores. As chamas e o fumo têm tendência a
subir.
•Cumpra as orientações dos profissionais do estabelecimento.
•Nunca volte ao edifício enquanto estiver a decorrer o combate ao incêndio.



Em caso de incêndio se não puder sair da sua casa deverá: manter a calma; afastar as
cortinas e sofás que estejam junto às janelas; fechar as portas, janelas e outras aberturas
que possibilitem a entrada de faúlhas para o interior; coloque toalhas molhadas nas
frestas das portas e janelas; ficar longe das paredes; procurar abrigo nas divisões do
extremo oposto da habitação em relação ao lado por onde o incêndio se está a
aproximar; esperar que o fogo passe e, posteriormente, verifique a existência de focos
de incêndio na envolvente da habitação e no seu telhado.

IN CASE OF FIRE

• Activate the alarm or notify the reception.
• Use the fire extinguisher or fire hoses.
• Never try to extinguish a fire that starts and get out of control.
• Exit a room where the flames are spreading. Close the door to delay the progress of
the fire and the dispersion of smoke.
• Take documentation and other valuables with you, but only if you are sure you have
time to do so.
• Follow the wall calmly, orderly and quickly.
• If it is safe, go to the lower floors. Flames and smoke tend to rise.
• Follow the guidelines of the establishment's professionals.
• Never return to the building while firefighting is in progress.

In the event of a fire, if unable to leave your home please remain calm; remove
curtains and sofas that are next to the windows; close doors, windows and other
openings that allow sparks to enter the interior; place wet towels in the cracks in the
doors and windows; stay away from walls; seek shelter in the rooms at the opposite end
of the house in relation to the side where the fire is approaching; wait for the fire to pass
and, subsequently, check for outbreaks of fire in the housing surroundings and on its
roof.

1.4. Forno de lenha / Wood oven

A utilização do forno de lenha provoca riscos de incêndio se for utilizado
impropriamente. Nunca deixe o forno com a porta aberta se ainda estiver a arder.
Se não tiver a certeza da correta utilização do mesmo por favor contate a receção.

The wood fired oven can lead to burns if used improperly. Never leave the oven with the
door open if it is still burning. If you are unsure of the correct use, please contact the
reception.



1.5. Eletricidade, gás e água / Electricity, gas and water

Pode encontrar o quadro elétrico de cada casa onde ver o sinal seguinte:
No caso tiver um corte, deverá verificar se os disjuntores estiverem na posição de
cima ON. (Ver imagem)

You can find the electrical panel of each house where you see the following sign:
If there is a cut, you should check that the circuit breakers are in the ON top position
(see image).

Se tiver fuga de água ou de gás deve sair imediatamente da casa e avisar a receção. Se
não tiver ninguém disponível tem de ligar para os bombeiros locais.

If there is a water or gas leak you should leave the house immediately and notify the
reception. If no one is available, please call the local fire department.

2. Lista dos preços 2020 (preços máximos possíveis) -
Price list (highest prices available)

Tipo de Unidade - Unit Type Preço por noite –
Price per night

Capacidade
max. - Max.
occupancy

T1 – 1 bedroom house 95,00 € 2
T2 – 2 bedrooms house 125,00 € 4
T3 – 3 bedrooms house 160,00 € 6
Cama extra - Extra bed Adult 12,00 € + 1
Cama extra – Extra bed KID (3-12 y) 10,00 € + 1 / 2



3. Livro de reclamações – Complaints book

Este estabelecimento dispõe de livro de reclamações. Por favor contate a receção para
mais detalhes.

This establishment has a complaints book. Please contact the reception for more details.

4. Amenidades – House amenities

4.1. Serviço de lavandaria / Laundry service

A propriedade disponibiliza um serviço de lavandaria por 10€ / carga (não inclui secar).

The property offers a laundry service for 10€ / load (does not include drying)

4.2. Pedido de toalhas extras / extra towels

Pedimos de não usar as toalhas brancas para ir aos banhos termais (Furnas,
Ribeira Grande, Ponta da Ferraria), pois a cor da água deixa marcas indeléveis. As
toalhas amarelas estão disponíveis gratuitamente na receção ou na lavandaria.

We ask you not to bring white towels to go to the thermal baths (Furnas, Ribeira
Grande, Ponta da Ferraria), as the color of the water leaves indelible marks. Yellow
towels are available free of charge at the reception or laundry.

4.3. Funcionamento da torneira na casa de banho /
How to use the tap bathroom

Direita para água fria.
Esquerda para água quente. Para ter ainda mais calor deve empurrar o botão verde
situado atrás da torneira (ver imagem).

Right for cold water.
Left for hot water. To be even hotter, push the green button located behind the tap (see
image).



4.4. Desumidificador / Dehumidifier

Os Açores têm uma humidade muito alta e por tanto a sensação térmica pode ser
inferior ou superior à temperatura real. Com a utilização do desumidificador elimina-se
o problema e já é possível secar a sua roupa molhada sem problemas, com menos
impacto ambiental.

Quando a máquina estiver cheia de água, tire a bandeja de água e esvazie-a na pia para o
processo reiniciar-se. (ver imagem)

The Azores have very high humidity and so it can feel cooler or hotter than the
thermometer reading. Please use the dehumidifier ro minimize the problem. The
equipment also helps dry your wet clothes without problems, with less environmental
impact.

When the machine is full of water, remove the water tray and empty it in the sink for the
process to restart. (see image)

4.5. Wifi Internet

Uma conexão à Internet está disponível apenas na zona comum Casa Mãe e Loja - Bar.
An Internet connection is only available in the common area Casa Mãe and Store - Bar.

Network: sanguinho19
Password: sanguinho2019

4.6. Ervas aromáticas / Herbs

Um membro da receção irá indicar-lhe onde pode apanhar ervas aromáticas
gratuitamente para poder condimentar as suas deliciosas comidas em casa.



A staff member will tell you where to pick up herbs for free to spice up your delicious
meals at home.

4.7. Serviço de Shuttle / Shuttle service

Como sabe, o seu carro deve ficar no parque estacionamento e não pode entrar na aldeia
com o carro de aluguer (caminho de terra – só 4x4 autorizados).

Durante o Check-in / Check-out, a viagem entre o parque de estacionamento e a sua
casa é oferecida.

Por favor consulte connosco para boleias adicionais.

Since the village is only accessible by off-road vehicle, you need to park your vehicle at
the top of the hill.

During Check-in / Check-out, rides between the car park and your home are available.

Please check with us if you need an additional ride.

4.8. Loja / Store

A nossa loja inclui alguns artigos de primeira necessidade. Por favor contate-nos para
mais informação

We store a few basic necessities for possible purchase during your stay. Please contact
us for more details.



4.9. Limpeza / Cleaning

A limpeza da casa é efetuada de três em três dias salvo instruções contraria pela sua
parte. Se aceitar este serviço por favor deixe as suas chaves na receção antes de sair da
aldeia.

Housekeeping is carried out every three days unless otherwise instructed by you. If you
accept this service, please leave your keys at the reception before leaving the village.

5. Ambiente – Environment

5.1. Regras gerais para ajudar-nos em proteger o ambiente / General
rules to help us protect the environment

Por favor ajude-nos em proteger o ambiente e observar regras simples como um
consumo reduzido de água, desligando a luz quando não estiver em casa.

Verifique sempre se o fogão e o forno de lenha estiverem desligados antes de sair do seu
alojamento.

As toalhas brancas e lençóis são trocadas uma vez por semana, salvo instruções
contrárias da sua parte.

Please help us to protect the environment and observe simple rules such as reduced
water consumption and turning off the lights when you are not at home.

Always check that the stove and the wood oven are switched off before leaving your
accommodation.

White towels and sheets are changed once a week unless otherwise instructed by you.

5.2. Separação do lixo / Waste separation

O lixo tem que ser separado para reciclagem. Cada cor indica um tipo de lixo (ver
imagem)



5.3. O que faz a empresa para proteger o ambiente /
What we are doing to protect the environment.

A empresa está implicada em vários aspectos para ter o menor impacto possível sobre a
natureza.

Por exemplo, a limpeza é efetuada exclusivamente com produtos biodegradáveis como
o vinagre para o chão.

Todo o lixo orgânico é reutilizado na horta biológica ou para as galinhas.

Se optar pelo serviço de lavandaria, o detergente também é certificado orgânico. Para o
combate e prevenção dos mosquitos, usamos apenas técnicas mecânicas e eletrónicas.
Cada casa tem um aparelho à disposição.

Sanguinho undertakes several initiatives to minimize environmental impact.

For example, cleaning is carried out exclusively with biodegradable products such as
vinegar for the floor.

All organic waste is reused in the organic garden or for chickens.

If you choose the laundry service, the detergent is also certified organic.

To prevent mosquitos, we use only mechanical and electronic devices. Each house has a
device available.

6. Pequena história sobre a propriedade - Short story about the property

A aldeia do Sanguinho foi habitada durante mais de um século por uma população
relativamente abastada, como refúgio às cheias da ribeira do Faial da Terra e
aproveitando a riqueza dos seus solos. A aldeia do Sanguinho chegou a ter cerca 20
casas habitadas, com os respetivos currais de porcos, quatro arribanas e um palheiro.



A emigração dos anos 50/60 do Séc. XX, para os E.U.A. e Canadá, a dificuldade das
crianças em chegarem à escola estiveram entre as causas do seu despovoamento e
abandono. A BBC, num documentário realizado em 2001, apelidou a aldeia do
Sanguinho de “The Lost Village”, realçando a beleza do local e das ruínas abandonadas.
O Sanguinho foi alvo de um projeto de recuperação e hoje apresenta uma oferta de
turismo de natureza absolutamente ímpar na ilha de S. Miguel.

The "lost village" of Sanguinho is nestled in a remote valley on the Southeast corner of
the island of São Miguel and is accessible only by foot or off-road vehicle. It is named
after the Azorean buckthorn, Frangula Azorica, an endemic tree with bright red, edible
cherries that populates the steep hills.

The valley's fertile soils and protected location from flash floods below attracted a
small, relatively wealthy population. At one time Sanguinho had about 20 inhabited
houses, complete with pig corrals, four arribanas (agricultural sheds) and a corn stack.
The village eventually lost its population to immigration to the U.S. and Canada and the
difficulties associated with its remote location, such as children having to navigate the
steep hills to go to school.

A 2001 BCC documentary highlighted the beauty of the village and the abandoned
ruins, labeling it the “The Lost Village”.

Sanguinho underwent a full restoration project as a sustainable eco-village and
welcomes visitors to live slow, immerse in nature and embrace the local culture and
traditions.

Desfrute da sua estadia!

Enjoy your stay!


