Portugal Inovador

O DICE Disco Club é o clube noturno do Casino
de Vilamoura e comemorou um ano de existência
no passado dia 10 de junho. Numa alusão ao
jogo, o DICE (dados) tem animado as noites
de milhares de pessoas com a premissa de
ser uma referência nacional pelo divertimento,
elegância e sofisticação. Para conhecermos
melhor este espaço,estivemos à conversa com
João Rodrigues, um dos gerentes.

ste clube assume-se
como um lugar único em
Portugal, completamente inovador, pensado e
construído de raiz, ao
pormenor. Apresenta uma capacidade
para cerca de 800 pessoas, com uma
ampla varanda com vista para o mar,
onde a música está presente em todos
os cantos e o ambiente sofisticado é
a palavra de ordem. Possui várias
zonas VIP, com elevada privacidade,
equipadas com dispositivos de cartões ou pulseiras magnéticas, parâmetros tecnológicos transversais a todo o
clube, que permitem ao DICE elevar ainda mais a fasquia da noite do Algarve.
João Rodrigues refere que, “durante este ano, não houve
um único incidente, prova do excelente trabalho que toda a
equipa – em todas as áreas – efetuou e que possibilitou todo
este sucesso”. Desde logo, a seleção à porta é feita criteriosamente, segundo as normas da casa ao nível do dress code
e do comportamento cívico, que ajudam a garantir noites
memoráveis.
“Estamos no século XXI e há que haver educação,
civismo e pessoas que saiam à noite para se divertirem”,
considera, sublinhando ainda a sua grande vantagem:
“O Paulo Rodrigues, o sócio-gerente, e o Zé Gouveia,
gerente, têm cerca de 25 anos de experiência de trabalho
na noite” e, portanto, são peças fundamentais na equipa, ambos tendo um profundo conhecimento do ramo.

Uma

referência
da noite
algarvia

Acrescenta também que “o staffde 20 pessoas que trabalha aqui sente-se respeitado
e num bom ambiente, o que o motiva e transparece no atendimento ao cliente”.
No DICE, realizam-se diversas festas temáticas e já receberam, inclusive,
eventos de revistas populares, cujas celebridades são hoje em dia também clientes
que distinguem este espaço pela qualidade. Apostam bastante nas referências do
djing nacional e internacional, dando prioridade à música mas também à qualidade
intrínseca da casa. Assim, os seus clientes vêm de todas as partes do país, durante
todo o ano, ainda que com uma maior afluência e diversidade cultural no verão.
“No que toca ao mundo da noite portuguesa, o DICE está ao nível das grandes
casas mundiais, no panorama onde se insere, com um toque muito pessoal e próximo com os clientes”, realça. A localização no casino é uma vantagem estratégica,
que permite a atração de clientes em certos eventos-chave, criando uma simbiose
perfeita no centro de Vilamoura.
Para o futuro João Rodrigues, é perentório: “A casa já está no mapa! A ambição é afirmá-la como referência nacional número um e, futuramente, pensar na
expansão para outros espaços”.

