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A sua casa,
longe de casa

O Hotel Baía Cascais é uma das unidades hoteleiras mais
prestigiadas da região, munido de uma história rica que começou
em 1962 pela mão do avô do atual diretor geral, João Coruche.
Juntamente com Bruno Santos, diretor da qualidade, fez-nos a
apresentação desta casa, galardoada pelo programa Green Key.
Inicialmente com apenas
três andares, com todos os
quartos voltados para o mar, a
evolução deu-se naturalmente
e a construção dos quartos
com a vista para Cascais, mais
um piso e a construção da piscina no rooftop, cimentam um
legado que vai já na terceira
geração. Com 56 anos de vida,
o cuidado estrutural é constante.
Explicando, o diretor refere que
“todos os anos são investidos à
volta de 500 mil euros em obras
de manutenção, recuperação e
remodelação. Neste momento,
temos todos os quartos renovados bem como as áreas sociais
e todos os equipamentos”.
O hotel, a cinco metros da
praia, com a mítica Baía de Cascais como pano de fundo, conta

com cerca de 70 colaboradores
e tem hoje 113 quartos, sendo
que 66 têm vista para o mar e
os restantes encontram-se voltados para a vila. Possui ainda
dois bares, um no rés-do-chão
e outro no último piso, junto
à piscina, que está aberto ao
público a partir das 18h, uma
vez que durante todo o dia está
reservado aos hóspedes do hotel. Nesse mesmo bar, realizam
sunsets aos fins-de-semana,
que têm sido um grande sucesso, assim como o restaurante,
renovado no ano passado. “Temos também salas de reunião,
trabalhando a componente corporate, ao mesmo tempo que
combatemos a sazonalidade,
em parceria com os campos
de golf, atraindo praticantes

do desporto ao hotel. Para
além disso, realizamos eventos
como casamentos, batizados e
aniversários de acordo com a
vontade dos clientes. Todos os
domingos, servimos um brunch
que tem sido um sucesso,
especialmente por termos um
Kids Club, com babysitter, que
permite às famílias almoçar
despreocupadas”, expõe João
Coruche.
Nos últimos anos, houve
uma mudança de paradigma e
o cliente nacional é aquele que
o hotel mais recebe. No entanto,
continuam a chegar aqui muitos
hóspedes do Reino Unido e
Espanha e, na época baixa, o
mercado escandinavo é o mais
focalizado.
Relativamente ao galardão

Green Key, Bruno Santos, responsável pelo projeto, explica
que “exige um trabalho diário,
no que respeita ao cumprimento
de requisitos comprovados pelo
registo e mostra diária daquilo
que é o controlo de água, gás,
electricidade, qualidade da água
da piscina e todo um trabalho de
fundo com equipamentos que
permitam a poupança desses
recursos ao máximo”.
Para o futuro, a ambição é
continuar este bom caminho trilhado com segurança e solidez
e, concluindo, o diretor sublinha
que o Hotel Baía Cascais quer
“manter-se na «crista da onda»,
sempre a inovar, mantendo-se
atrativo e próximo dos clientes,
investindo sempre mais neste
projeto”.

