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Aqui o Algarve
revela-se familiar e
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e futebol captando para a localidade outros públicos, em
épocas menos movimentadas.
Este empenho no desenvolvimento da região levou a
que, na comemoração dos 45 anos da Região de Turismo
do Algarve (RTA), o Dom José Beach Hotel tenha sido agraciado com a Medalha de Mérito pelo contributo prestado ao
longo das décadas. Em 2016, recebeu também a medalha
de mérito da Câmara Municipal de Loulé, que reconheceu
esta unidade hoteleira de referência e o trabalho desta
família de empreendedores.

acolhedor

São mais de 50 anos que ligam o Dom José Beach Hotel ao setor do turismo no
Algarve. Empreendimento turístico de gestão familiar, hoje é a terceira geração
que dá continuidade a um projeto que se reinventa ano após ano.

J

oão Soares, diretor geral do Dom José Beach
Hotel, conduz-nos na visita a este espaço
emblemático cuja fronteira se confunde com a
praia de Quarteira. Outrora “A Toca do Coelho”,
restaurante típico, o empreendedorismo de Esperança Coelho e José Coelho Júnior fez nascer
uma pensão que, à época, gerou grande rebuliço
turístico na região.
O Dom José Beach Hotel nasceu em 1965, no mesmo ano
em que é inaugurado o Aeroporto Internacional de Faro, coincidência que lhe permitiu ganhar maior visibilidade e crescer à
medida que o “boom” turístico se implantava no Algarve.
Hoje com 154 quartos, o Dom José Beach Hotel é uma referência da hotelaria no Algarve. Prova disso é a conquista por
sete anos consecutivos do galardão de Melhor Hotel 3 estrelas
do país, concedido pela Publituris.
Neste espaço, a poucos metros do areal, na época balnear
o turista usufrui de uma praia sob a concessão do hotel. Localizado na primeira linha de praia, a marginal cortada ao trânsito
confere um clima de segurança ímpar a todas as famílias, que
podem facilmente circular entre a unidade e a praia. Dentro de
portas, para além dos quartos que apresentam todas as comodidades, encontramos serviços de SPA e massagens, ginásio, e
uma piscina exterior com uma vista magnífica sobre o Atlântico;
não esquecendo o melhor da gastronomia mediterrânica e dos
cocktails servidos no restaurante e bar.

Inovação como princípio
Como referimos, ao longo de mais de cinco décadas o Dom
José Beach Hotel tem vindo a sofrer várias remodelações, seguindo as novas tendências com o intuito de atingir diferentes
públicos. Neste campo, a preocupação com a formação dos
recursos humanos é um imperativo, assim como o cuidado
especial com a apresentação e a decoração do espaço. As

frequentes intervenções não deixaram que o Dom José Beach
Hotel perdesse o carisma familiar e acolhedor que sempre o
caracterizou e que tem fidelizado tantas famílias ao longo destes
anos. Esta postura faz com que o empreendimento siga o seu
percurso com sucesso, sendo um dos espaços hoteleiros com
maior taxa de ocupação no Algarve.

Muito mais para descobrir
Cidade plana, Quarteira convida a longos passeios à beira
mar que ao longo de todo o ano cativam vários públicos. Pese
embora a proximidade da praia, os clientes do Dom José Beach
Hotel procuram um produto diferenciador para além do tradicional “sol e praia”. Neste sentido, a gerência não descura o seu
papel de agente dinamizador da região, transmitindo a quem
os visita as mais-valias da cidade. Neste campo, João Soares
realça a gastronomia – “temos dos melhores restaurantes que
oferecem peixe do mar e marisco frescos no Algarve” – a cultura
de arte urbana desenvolvida por um grupo de jovens local, assim
como “a autenticidade desta terra e dos seus artigos regionais”.
O diretor geral não deixa de elogiar o trabalho levado a cabo
pelo município e pela junta de freguesia locais na requalificação
da urbe, potenciando as suas características mais atrativas.
Numa visão mais global do setor turístico, com o intuito de

combater a sazonalidade, João Soares
entende como fundamental a cooperação
entre empresas de turismo locais: “A região tem que se reposicionar, apostando
na requalificação e na remodelação, na
oferta de mais serviços e de melhores
produtos. Os próprios agentes hoteleiros e
as restantes empresas do setor deveriam
criar mais parcerias e trabalhar em rede
para que a região possa falar a uma só
voz, numa estratégia de médio a longo
prazo”.
Neste contexto, o Dom José Beach
Hotel organiza, há 15 anos, em associação com a Câmara Municipal de Loulé e
com a Federação Portuguesa de Triatlo,
a Taça da Europa de Triatlo. Também
durante o inverno, acolhe os estágios
de algumas equipas de triatlo, ciclismo

