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De norte a sul, passando pelas ilhas... 

Oferta hoteleira continua 
a ser reforçada com novas 

aberturas 
Douro, Porto, Coimbra, Lisboa, Algarve, Alentejo e Madeira são apenas algumas das 
regiões portuguesas que, nos últimos meses, acolheram novas unidades hoteleiras ou 
intenções de projetos. Pandemia à parte, os hotéis não pararam e, desde maio, que 
se assiste à abertura de novos estabelecimentos e ao anúncio de muitos outros que 
prometem animar a oferta hoteleira nacional. 

n

 meçando pelo Algarve, região preferida 
por muitos portugueses nesta época do 

o, há pelo menos três novos hotéis. 
Em Faro nasceu o Roots Hotel, o primeiro 
aparthotel de três estrelas da cidade, composto 
por 32 apartamentos com kitchenette. A 
funcionar desde 17 de junho, este novo 
empreendimento turístico é ideal quer para 
famílias de férias na região como para quem se 
desloca ao Algarve por motivos profissionais, 
sendo mesmo uma opção a considerar para 
estadias prolongadas, muito procuradas pelos 
nómadas digitais. 
No mesmo mês abriu ainda o White Shell, 
perto da pacata vila de Porches, detido pela 
Vanguard Properties e gerido pela Amazing 
Evolution. Este empreendimento eco-friendly 
conta com 55 vilas Ti a T3, de arquitetura 
simples e contemporânea, piscinas exterior 
e interior (esta última aquecida), campo de 
multidesportos de padel e ténis, um parque 
infantil e um complexo que além da piscina 
interior possui sauna, ginásio e Spa. O 
estabelecimento de cinco estrelas conta ainda 
com um restaurante baseado na promoção de  

uma alimentação equilibrada, com uma carta 
diversificada e opções tradicionais e outras 
mais irreverentes. E o White Shell Rofftop Bar 
é o local ideal paa uma bebida com o mar como 
horizonte. De referir que os espaços exteriores 
foram concebidos de forma a respeitar a 
fauna e flora locais, e os espaços pedonais 
foram pensados para potend  ar  as soluções 
de mobilidade mais ecológi  as: disponibiliza 
bicicletas elétricas para os hóspedes e um 
parque de estacionamento privativo no subsolo 
com postos de carregamento para viaturas 
elétricas, além de bugies elétricos de apoio aos 
clientes. Para minimizar a pegada ecológica, 
também a decoração das Vilas foi realizada com 
materiais sustentáveis e privilegiando a luz 
natural. 
Nas Açoteias, a pouco mais dei Km da Praia da 
Falésia, a DHM abriu, logo a 25 de maio, o The 
Palio Suite Hotel, depois de um investimento 
de sete milhões de euros em renovações. A 
unidade apresenta-se agora com um grande 
open lobby e posiciona-se no segmento do 
eatertainment, aliando os seus espaços de 
restauração (Palio Caffé e Palio Bistro) a um 
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amplo lobby com diversas áreas de lazer e de 
convívio. 

Na tranquilidade do Alentejo 

Ainda a sul do país, há novas opções para quem 
queira passear pelo Alentejo, duas das quais já 
abriram e as outras duas ainda em construção. 
A DHM - Discovery Hotel Management abriu 
o Évora Farm Hotel & Spa a i de junho, uma 
unidade "mais orientada para o contacto com 
a natureza, sempre em família, já que conta 
uma quinta didática e uma vasta área ao ar 
livre, ideal para partirmos à descoberta sem 
preocupações", explica Luís Mexia Alves, CEO 
da empresa. Integrando a categoria Design 
Collection, a unidade está inserida numa 
herdade com n. hectares com uma quinta 
onde os animais e as plantas convivem em 
harmonia, dando ao hotel o necessário para 
que lhe cheguem à mesa os produtos mais 
frescos e da forma mais sustentável. São 
57 quartos, dos quais três familiares com 
beliches, e cinco vilas V3 com piscina privativa, 
enquadrados por uma área exterior com cinco 
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Hilton Garden Inn Évora A Lumen Hotel & The Lisbon Light Show 

piscinas (duas principais para farniIias e três 
de contemplação da planície exclusiva para 
adultos). Kids lounge, ginásio, Spa com piscina 
interior, sauna, banho turco e duas salas de 
tratamento, o restaurante À TERRA e vários 
espaços para reuniões e eventos compõem a 
restante oferta do Évora Farm Hotel, que ainda 
acrescentará mais io vilas numa fase posterior. 
O investimento nesta unidade rondou os 4,7 
milhões de euros. 
No dia 15 foi a vez do Hotel O Cante se 
apresentar ao público de portas abertas, uma 
unidade inteiramente dedicada à cultura 
alentejana. Situado junto à Porta de Alconchel, 
urna das principais entradas do centro histórico 
de Évora, o hotel conta com 5o quartos, 
restaurante e bar, piscinas, Spa e sala de 
reuniões. Este quatro estrelas, que resulta de 
um investimento de seis milhões de euros, 
pretende ser uma ode à serenidade e ao bem-
estar, e retrata a vida no Alentejo em todas as 
habitações através de fotografias, dos tons de 
terra, de madeira, cortiça ou do dourado das 
planícies. E, claro, das estrofes de canções do 
cante alentejano escritas nas paredes. 
Mas há mais à sua espera no Alentejo, por 
enquanto ainda em construção. O Grupo 
Mercan, em parceria com a RA Group, investiu 
cerca de 21 milhões de euros no futuro Hilton 
Garden Inn Évora, junto ao Rossio de São Brás. 
A unidade deverá estar concluída em 2022 e 
contará com130 quartos, piscina exterior na 
cobertura, bar, esplanada, restaurante, ginásio 
e sala de reuniões para 130 pessoas. Jordi 
Vilanova, vice-presidente do Grupo Mercan 
destaca este projeto como mais uma aposta 
certeira do grupo no país. "Évora tem um 
enorme potencial como destino turístico, tanto 
para portugueses como para estrangeiros. Este 
novo projeto do Grupo Mercan é reflexo da 
confiança que os investidores internacionais 
mantêm em Portugal e que vai além do foco 
nas grandes metrópoles. Só neste projeto, 
contamos com 75 investidores estrangeiros." 
Um ano depois, deverá abrir o hotel Jardins 
de Grândola, da Qantara Capital, em frente ao 
Jardim 1° de Maio, um projeto de reabilitação 
urbana no centro da vila alentejana, que 
contempla 5o quartos, lobby-bar, restaurante, 
centro de eventos e piscina exterior. Este será 
um boutique lifestyle hotel que pretende 
funcionar como um verdadeiro ponto 
de encontro na vila, oferecendo também 
condições de alojamento de longa duração. O 
projeto de arquitetura é da autoria do premiado 
atelier Promontório e o conceito arquitetónico é  

fundado no imaginário da chamada arquitetura 
"chã" alentejana - uma expressão monolítica 
de grande simplicidade, em que pequenos vãos 
são recortados no grande volume caiado de 
branco. Arcadas na rua e pórticos nas varandas 
são algumas das marcas do projeto. 

Lisboa também "mexe" 
É verdade que a pandemia veio castigar mais 
os hotéis urbanos mas isso não levou a que 
o investimento em novas unidades travasse 
nas grandes cidades. E Lisboa é um exemplo, 
com pelo menos quatro a reforçarem a oferta 
nos últimos meses. Foi ocaso da Smy Hotels, 
gestora do Grupo Logitravel, com o primeiro 
hotel da cadeia em Portugal. Trata-se de uma 
unidade com 105 quartos que até ali operava sob 
a marca Ocddgrital, do RIrceló Hotel Group, e 
que abriu agora como Smy Lisboa Hotel. Este 
hotel bleisure, de quatro estrelas, fica situado 
no centro da cidade e 
conta com skylounge, 
leslauranteebar, 
centro de fitiess e 
salas de reuniões. 
Recorde-se que a Smy 
Hotels estabeleceu 
recentemente 
um acordo coma 
Wyndham Hotels & 
Resorts para se tomar 
sua operadora em 
Portugal, Espanha 
e Itália e, com esta 
integração em Lisboa, 
está a reforçar os seus 
planos de expansão. 
Neste momento, o 
grupo tem nove hotéis 
em Espanha, Grécia, 
Tunísia e Itália 
Também a cadeia B&B 
Hotels continua a sua 
aposta no mercado 
português, onde abriu 
a sua sexta unidade 
na área metropolitana 
de Lisboa Lucía 
Méndez-Bonito, CEO 
de B&B Hotels em 
Portugal e Espanha, 
sublinha que, apesar 
da crise da Covid-19, 
"estamos decididos 
a continuar coma  

nossa aposta em Portugal. O nosso objetivo 
é atingir as io unidades na região". O B&B 
Hotel Lisboa Montijo oferece 112 quartos e fica 
situado entre a Avenida João XXIII e a Avenida 
D. Afonso Henriques. É um Bed & Breakfast de 
três estrelas, com quatro pisos, e conta com a 
assinatura do arquiteto Fernando Rocha, da 
URBIS, com promoção do Grupo Casais. 
Outra estreia foi a abertura do Lumen Hotel & 
The Lisbon Light Show, que resulta de uma 
parceria entre a construtora Alves Ribeiro 
e o grupo Fátima Hotels. Corporate mas 
jovem, sólido mas dinâmico, confortável mas 
divertido, é assim que se define este novo 
hotel 4* Superior no centro de Lisboa, que 
conta com assinatura do arquiteto Frederico 
Valsassina e teve Nuno Gusmão corno 
responsável dos espaços públicos e Bárbara 
Neto como responsável pela linha de quartos. A 
`ora d' oro ' é o ponto de partida para o projeto, 
da sua idealização à construção, decoração 
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e acabamentos — a luz está sempre lá e é o 
tema transversal a todo o hotel, cujos espaços 
comuns são palco de jogos entre luz e sombra, 
que o hóspede vai descobrindo à medida 
que vai fazendo do Lumen a sua casa. A luz 
entra também nos 160 quartos (que incluem 

suítes), quer pela parede envidraçada 
que todos têm, quer pelos pormenores de 
iluminação que lhes conferem um perfil muito 
especiaL No sexto piso, o mais executivo —
criado a pensar em quem passa pela cidade 
em trabalho mas não prescinde do conforto 
e cuidado para uma boa experiência —, o 
espaço Executive Zénite é ideal para cowork ou 
fast meetings, num ambiente contemporâneo. 
O restaurante do hotel chama-se Clorofila e 
traz à mesa os melhores sabores da cozinha 
portuguesa Desagua no jardim interior, 
oPátio Fotossíntese, onde diariamente às 
22hoo um espetáculo com cerca de 15 minutos 
é projetado nas paredes altas do edifício. No 
rooftop com vista para o rio e para o Castelo, 
há uma piscina e, em breve, um bar de 
cocktails. 
Além da luz, o videomapping, integrado no 
Páteo Fotossíntese, é um outro ponto forte 
que vai marcar esta unidade de quatro estrelas 
superior. Quem nos diz é Alexandre Marto 
Pereira, CEO do Fátima Hotels Group: "Vai 
permitir aos hóspedes assistir ao espetáculo 
no jardim ou no quarto". Mas este show, 
que, num primeiro momento, se vai centrar 
na cidade de Lisboa e nos elementos que a 
caracterizam, não se destina exclusivamente 
aos hóspedes: "Também as empresas 
podem encomendar este serviço e transmitir 
conteúdos corporativos", adianta. O hoteleiro 
está confiante que este mapeamento de vídeo, 
além de ser um fator diferenciador, vai ser 
ponto forte também para a capital portuguesa: 
"É algo invulgar e permanente", em que 
qualquer pessoa pode assistir. A abertura da 
unidade hoteleira vai decorrer, talvez, no 
momento mais crítico que o setor do turismo 
vive. E mesmo com uma "taxa de ocupação 
muito baixa", Alexandre Marto está confiante: 
"Vamos tirar o bom do mau que está a 
acontecer". 
Por fim, em julho, o Grupo Hoti Hoteis 
abriu o MOXY Lisboa Oriente, em parceria 
com a Marriott Intemational, no Parque 
das Nações, a poucos metros da Estação 
do Oriente. Este que é o primeiro hotel da 
marca MOXY em Portugal conta com 222 
quartos e pretende agradar essencialmente 
aos millenniaLs e nómadas digitais, com um  

MOXY Lisboa Oriente A 

conceito e decoração jovem e irreverente. A 
unidade conta com serviços de intemet de 
alta velocidade, estacionamento, ginásio, 
salas de reunião e zona de leitura. Para Miguel 
Proença, CEO do Grupo Hoti Hoteis, este 
hotel " complementa o universo de marcas 
do grupo e vem dar resposta às preferências 
de um público-alvo que valoriza a descoberta 
da cidade, o convívio e o design moderno e 
acessíveL É uma nova aposta para o Grupo, 
cuja exploração queríamos ter iniciado há 
vários meses, mas a ausência de mercado na 
cidade de Lisboa inviabilizou essa decisão. 
Os próximos meses ainda serão muito 
penal  i7adores para a capital, mas acreditamos 
que brevemente iniciaremos a recuperação 
e esse será um momento importante para 
que este hotel esteja bem preparado para se 
afirmar no Parque das Nações". Para este 
projeto foi escolhido o gabinete internacional 
de arquitetura Broadway Malyan, e a arquiteta 
Margarida Caldeira, diretora geral do gabinete 
em Portugal, explica que a intenção a nível 
de design de interiores era "criar um espaço 
que fosse lúdico e surpreendente, com uma 
estética moderna e industrial chique". 

Novidades no Centro 
No Centro do país, mais concretamente 
em Coimbra, e com vista para o Mondego, 
nasceu o ZERO Box Lodge, um novo formato 
de alojamento criado pela Mainside, que 
incorpora a modernização sem perder o 
património cultural local e sem ameaçar a 
singularidade e o traço distintivo de cada 
cidade. ZERO Box Lodge não é um hotel nem 
um hostel. Os quartos são compartimentos 
de madeira, sem janelas, pensados 
propositadamente para o descanso dos 
hóspedes. Uma visão disruptiva, provocadora 
e divertida da habitual estadia num hotel. 
O projeto, da responsabilidade do arquiteto 
Gonçalo Queirós Carvalho, transformou 
uma antiga garagem, oficina e bomba de 
combustível, num conceito de alojamento 
urbano, com restaurante e bar. A localização 
é privilegiada, mesmo no centro da cidade, 
integrada na área classificada pela Unesco 
como Património Mundial "Universidade 
de Coimbra, Alta e Sofia". O desenho 
exterior manteve-se, com preservação dos 
detalhes arquitetónicos, mas no interior foi 
criada a zona de dormidas com 44 boxes, 
empilhadas em três níveis, idealizada a 
partir do conceito dos estacionamentos em  

YOTEL Porto A 

altura A inspiração deriva dos hotéis cápsula 
japoneses e das camas fechadas do norte da 
Europa. As cápsulas evoluíram para espaços 
maiores, com camas de casal e casa de 
banho privativa com o objetivo de garantir 
privacidade e conforto. BIXOS é o nome do bar 
e restaurante, situado no primeiro andar, que 
bebe a inspiração nos contos de Miguel Torga 
"Bichos" - o autor foi estudante de medicina 
em Coimbra; na gíria estudantil da cidade 
(Bixos é também a designação de caloiro), no 
universo simbólico e zoológico ligado à cidade 
- a Cabra, a colónia de morcegos da Biblioteca 
Joanina, entre outros ou ainda no impactante 
elefante vermelho, em tamanho real, que 
oartista Leonel Moura criou para o espaço. 
Concertos e uma programação cultural 
heterógena são um dos objetivos para este 
novo spot na cidade de Coimbra. 
Na Serra da Estrela, o antigo Luna Hotel dos 
Carqueijais deu lugar a uma nova unidade 
hoteleira do Flagworld Group, que assim 
aumenta para 15 os hotéis em solo nacional. 
Trata- se do LAM Hotel dos Carqueijais, um 
quatro estrelas situado na Covilhã, composto 
por 50 quartos, restaurante, piscina exterior, 
sala de jogos, court de ténis, salas de reunião e 
parque de estacionamento. 

Porto e Norte lidera aberturas 
A região do Porto e Norte de Portugal é, sem 
dúvida, a que mais aberturas tem visto, com 
a Invicta a liderar. Começou logo em final de 
maio, com a United Investments Portugal a 
inaugurar o YOTEL Porto, na Rua de Gonçalo 
Cristóvão. Idealizado para ir ao encontro das 
necessidades dos turistas atuais, o design 
desta unidade traz os elementos essenciais 
dos hotéis de luxo inspirando-se na la  classe 
da aviação. As cabines (a linguagem YOTEL 
utilizada para quartos) estão equipadas com 
recursos exclusivos da marca YOTEL tais 
como a SmartBedTM ajustável (em cabines 
selecionadas) que economiza espaço, 
diferentes pontos de carregamento por USB, 
Wi-Fi super-rápido ou televisões SMART HD 
com Chromecast Cada cabine conta ainda 
com chuveiros rejuvenescedores nas casas 
de banho, entre outras ofertas tecnológicas. 
O YOTEL Porto disponibiliza 15o quartos e 
oferece um ginásio, aberto 24 horas, parque 
de estacionamento, duas salas de reuniões, 
espaços comuns de trabalho, um espaço 
totalmente adaptável para eventos com vista 
sobre a cidade e o restaurante Komyuniti, 
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Água Hotels Terra Fria Renaissance Park Hotel - Porto 

onde serão servidos pequenos-almoços, 
almoços e jantares. O hotel conta ainda com 
uma zona de bar, com um pátio interno ao 
ar livre, perfeito para uma pausa a meio do 
dia. Nuno Godinho, Hotel Manager do YOTEL 
Porto, afirma que "a abertura do primeiro 
espaço da marca YOTEL da Península 
Ibérica, num período tão desafiante como 
oque estamos a viver, é mais uma prova de 
perseverança e do contínuo investimento 
da United Investments Portugal no turismo 
nacional. Estou convencido de que esta 
unidade hoteleira, pelas suas características 
inovadoras e tecnológicas, vai ser um sucesso, 
visto que permite uma estada segura, prática 
e descomplicada aos clientes que queiram 
desfrutar da emblemática cidade do Porto". 
Em junho, foi vez da Vincci Hoteles abrir 
oVmcci Ponte de Ferro, o seu segundo 
estabelecimento no Porto, e quarto em 
PortugaL Este quatro estrelas fica em 
Vila Nova de Gaia e resulta de um projeto 
arquitetónico do arquiteto português  

José Gigante em conjunto com o gabinete 
Barcelona GCV arquitectura. Com 94 quartos, 
ohotel manteve a fachada de arcos de pedra 
do antigo Convento de São Bento de Ave - 
maria, e conta com receção, lobby bar, sala 
de reuniões, sala de fitness, Adega Wine Bar, 
restaurante à la carte Ponte de Ferro, 6 Ponte 
Sky Bar e uma piscina. 
O mês de julho assistiu a algumas 
inaugurações. A STAY Hotels abriu o STAY 
Hotel Porto Aeroporto, o n.° da marca no país 
e terceiro na cidade do Porto. Com um total 
de 102 quartos, este é um hotel trendy, ideal 
para quem viaja em negócios ou em lazer. A 
unidade dispõe de parque de estacionamento 
privado com 63 lugares, onde inclui 
carregadores para veículos elétricos e lugares 
para utentes com mobilidade condicionada. 
Possui ainda cinco salas para reuniões de 
trabalho, apresentações ou aluguer de longa 
duração, com áreas que variam entre os 39 
e os 2119M2. "O STAY Hotel Porto Aeroporto 
será uma mais-valia para todos os passageiros  

do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, o 
segundo maior do país e o melhor da Europa 
na sua categoria, segundo °Airport Council 
International. Esperamos, na sua maioria, 
por estadias de lazer de curta duração, mas 6 
segmento Corporate também será uma das 
nossas preocupações nesta nova localização", 
explica Jorge Bastos, um dos administradores 
da STAY HOTELS. 
A B&B Hotels abriu também o B&B Hotel 
Porto Expo Aeroporto, promovido pela 
Ten Brinke, sendo o seu primeiro no Porto. 
Este três estrelas conta com127 quartos e 
fica a apenas três minutos de automóvel do 
aeroporto, a seis minutos da principal feira 
do norte e do porto logístico nacional, e a 15 
minutos do centro da cidade. 
No centro do Porto nasceu, em julho, a 
Casa da Companhia, um investimento do 
Grupo Mercan na reabilitação de um edifício 
histórico do século XVIII na Rua das Flores. É 
um boutique hotel de cinco estrelas com 40 
quartos. O projeto arquitetónico respeitou 
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Pestana Fisherman Village - Boutique Hotel 4‘ Hotel NEXT 

as linhas do edifício com três séculos, onde 
se localizava a Real Companhia Velha, uma 
das mais antigas e prestigiadas companhias 
produtoras do vinho do Porto. O legado 
histórico está presente na arquitetura, nos 
interiores, mas também nas experiências 
gastronómicas proporcionadas no seu 
Restaurante & Bar. Além dos luxuosos quartos 
e restaurante, a Casa da Companhia oferece 
todos os serviços de um hotel sofisticado, 
piscina exterior com vista para a Sé Catedral, 
uma área de bem-estar, com cerca de 16o 
m2, composta por piscina interior aquecida, 
ginásio, sala de tratamento para duas pessoas, 
sauna e banho turco. 
Também no coração da cidade do Porto o 
grupo hoteleiro espanhol chic&basic entrou 
em Portugal inaugurando urna unidade 
irreverente com 70 quartos, bar, restaurante 
e um ambiente de design minimalista, 
confortável e funcional. Dá pelo nome de 
chic&basic Gravity e conta com elementos 
que desafiam a lei da gravidade. Ao entrar 
no hotel o hóspede tem de passar por um 
cubo de espelhos que reproduz o seu reflexo 
ao infinito. No lobby, as letras parecem 
suspensas no ar, as plantas estão invertidas 
no teto, o papel de parede está virado de cima 
para baixo e ainda existe um grande quadro 
negro deu metros repleto de fórmulas 
invertidas. Mas a grande atração encontra-se 
no pátio interior do hotel e trata-se de uma 
piscina invertida. Na verdade, é uma escultura 
de arte contemporânea transitável do artista 
Luis Vidal, que consiste num jardim com 
uma piscina ao centro, dobrada ao meio, que 
faz com que tanto a relva do terreno como as 
plantas, mesas, cadeiras e a própria piscina, 
subam numa das paredes do playgroung. 
Esta estrutura é polivalente e serve como 
um lugar de descontração para os hóspedes 
puderem relaxar, assim como um palco para 
espetáculos ou apresentações ao vivo. 
Saindo da Invicta e rumando às margens do 
rio Douro, o Vinha Boutique Hotel é um cinco 
estrelas localizado em Oliveira do Douro, 
com 38 quartos. A unidade, rodeada por 
jardins, lagos e bosque, numa área natural 
de 3,5 hectares e 200 metros de frente de rio, 
nasce da reabilitação de uma propriedade 
do século XVI, antiga Quinta Fonte da Vinha. 
Miguel Archer Pulido, diretor geral da nova 
unidade hoteleira, considera que "o Vinha 
Boutique Hotel irá contribuir para elevar o 
destino da região Porto e Norte, pois reúne 
todas as características e inovação que os  

hóspedes procuram e que muitas vezes 
se apresentam como motivação para a 
escolha de determinado destino. O hotel irá 
certamente atrair consumidores do luxo, 
exigentes e com muita cultura, que viajam 
pelo mundo fora em busca de estadias que 
lhes permitam viver experiências únicas em 
hotéis desta natureza". Vibrante e acolhedor, o 
hotel oferece um conceito de estadia distinto, 
assente na diferenciação dos ambientes de 
interiores, num total de 38 quartos e suites, 
com produtos de acolhimento e "amenities" 
da conceituada marca britânica Jo Malone. 
Ralph Lauren, Hermès, Missoni, Etro e 
Christian Lacroix são algumas das marcas ou 
"maisons" que orientam o conceito criativo 
de 19 quartos/suites do hotel. Os restantes 
19 quartos apresentam uma decoração de 
interiores comum entre eles, designados como 
Quartos Vinha. Renato Cunha, Chef Executivo, 
dirige o conceito gastronómico do hotel e em 
particular do Vinha Restaurante, sustentado 
numa filosofia de sabores autênticos, que 
conta toda uma narrativa com origem no Rio 
Douro, do seu terroir de montante a jusante. 
O Sisley Paris Spa do hotel conta com 5oom2 
de área dedicada ao bem-estar, sendo este 
oúnico SPA na região Norte de Portugal da 
marca francesa. A nova unidade hoteleira 
tem como objetivo num futuro próximo, o 
aumento da oferta de alojamento passando 
pela construção de bungalows ecológicos, 
junto ao bosque da propriedade com vista para 
os jardins do palacete e Rio Douro. 
Ainda em projeto na região do Porto e Norte, 
encontramos o Água Hotels Terra Fria, que 
ficará localizado em Pinela-Bragança. O 
Grupo Água Hotels pretende aqui promover 
a tradição e cultura regional com mais de 
cinco séculos de história, desde o artesanato 
à biodiversidade, da gastronomia à cultura. O 
local escolhido, projetado a quase mil metros 
de altitude, foi a aldeia das típicas Cantarinhas 
de barro (Pinela), num terreno de 15 hectares 
onde se construirá um hotel com180 camas, 
84 alojamentos, piscinas, SPA, ginásio, 
restaurante e bar e enoteca. A imagem de 
marca da unidade será a "piscina suspensa" 
que dará à unidade uma singularidade 
arquitetónica única. O hotel deverá arrancar 
em 2022, estando concluído num prazo de 
dois a três anos. 
Mais cedo abrirá o Renaissance Park Hotel 
- Porto, outro projeto do Grupo Mercan, em 
parceria com a RA Group. A unidade ficará 
num dos bairros mais históricos da cidade,  

próximo da igreja da Lapa, e contará com 
163 quartos, piscina panorâmica exterior no 
último piso com bar e esplanada, restaurante 
com capacidade para 25o pessoas e um 
centro de congressos com capacidade até 600 
utilizadores. Este é um projeto arquitetónico 
assinado pela Visioarq Arquitectos e 
interiores do estúdio Broadway Maylan e irá 
destacar-se pelas formas simples e elegantes 
desenvolvidas com engenharia de topo da JFA 
Engenharia, ajustadas ao contexto urbano e à 
paisagem da cidade. 

Os novos hotéis na Madeira 
As novidades não se ficam pelo Continente e 
também o arquipélago da Madeira aumentou 
a sua oferta recentemente. No centro histórico 
da pequena cidade de Câmara de Lobos, 
encontra-se o novo Pestana Fisherman 
Village - Boutique Hotel. Com 42 quartos 
distribuídos por dois edifícios recuperados, a 
unidade conta ainda com uma biblioteca, um 
claustro, um pátio com espelho de água e um 
terraço com uma piscina panorâmica exclusiva 
para os hóspedes. Uma das curiosidades sobre 
este projeto que inspirou o nome escolhido 
para o hotel, é a referência ao prémio Nobel da 
Literatura, Emest Hemingway. Um homem 
apaixonado pela pesca que dedicou a sua obra 
à experiência vivida no mar. É possível apreciar 
diversos detalhes na decoração do hotel com 
referências ao autor e, sobretudo, ler nas 
cabeceiras das camas uma carta muito especial 
redigida pelo próprio em 1947. 
No Funchal, a marca Savoy Signature abriu 
oseu hotel mais irreverente para receber 
os viajantes com espírito millennial, 
contemporâneo e apaixonados pelas novas 
tecnologias. O Hotel NEXT conta com 
vários quartos e suites, tão elegantes quanto 
funcionais, e foram pensados para viajantes 
que não abrem mão da sua independência e 
que tratam a tecnologia por 'tu'. O conceito da 
arquitetura da RH+ Arquitetos e o design de 
interiores em consórcio com a ISWORKROOM 
ideal i7aram um espaço com colunas e 
paredes de betão aparente, tetos abertos 
com acabamento industrial e instalações de 
arte que prometem fazer 'disparar' fotos e 
gerar muitos momentos instagramáveis'. À 
superação de barreiras por via da tecnologia 
juntam-se as que o design desbrava, 
numa aposta que nos quartos se reflete na 
inexistência de armários e num conceito de 
open space. EI 
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novas aberturas 
Douro, Porto, Coimbra, Lisboa, Algarve, Alentejo e Ma-
deira são apenas algumas das regiões portuguesas que, nos 
últimos meses, acolheram novas unidades hoteleiras ou 
intenções de projetos. 

HOTELARIA 




