Portugal àInovador
Graças
sua localização geográfica, a ilha Terceira desempenhou um papel importante na
época dos Descobrimentos. Como foi a terceira a ser descoberta, hoje recorremos ao alto
da memória para melhor perceber os mistérios da sua beleza. Paralelamente, Emília e Ana
Branco apresentam-nos os vários projetos familiares: o Hotel Branco I, o Hotel Branco II e,
a complementar essa atividade, o rent-a-car Azorina.

Novembro 28

do sabor do mar
e do sossego
do campo

Desfrutar

O primeiro a surgir foi precisamente o Hotel Branco I, mas a sua bagagem proporcionou-lhes a audácia de progredir para outros
patamares: “Esse primeiro projeto nasceu em 1991 e inicialmente surgiu sob a forma de residencial, mas em 1999 sentimos que a procura
era tanta que acabámos por abrir o Hotel Branco II. Hoje, o negócio do rent-a-car complementa-se ao dos hotéis”, explicam.
Nesta ânsia de tudo querer descobrir, o corpo sente-se facilmente esmagado pela força da natureza. Emília e Ana Branco têm
sensibilidade para perceber isso e, nesse sentido, também verificam que as duas unidades hoteleiras possuem públicos distintos: “Enquanto
que no Hotel Branco I (próximo da Praia da Vitória) chegam pessoas de passagem, com estadias curtas; no Hotel Branco II (no centro de
Porto Martins), as pessoas encontram-se a apenas alguns passos da Piscina Natural do Porto Martins e podem acordar com o chilrear dos
pássaros e desfrutar de uma outra tranquilidade”, distinguem. Para além disso, convém reforçar que esta é uma excelente zona de vinhas.
A individualidade de cada um também se compreende a partir da envolvência do espaço. Pois, se o primeiro apresenta uma decoração
simples e colorida, o segundo dispõe de acomodações acolhedoras de cores claras. No fundo, nenhum dos dois veste a pele do luxo e é num
espírito de grande proximidade que ambos colocam o seu cliente à vontade: “Queremos que as pessoas se sintam em família”, descrevem.
Neste clima de partilha, Emília e Ana Branco não têm dúvidas de que este país à beira mar plantado consegue proporcionar experiências
únicas a todos os turistas. Mesmo assim, acreditam que ainda muito pode ser feito e o caminho terá de passar pela hospitalidade. No que
às acessibilidades diz respeito, os turistas encontram à sua disposição o barco e o avião. Já dentro da própria ilha, o serviço rent-a-car
poderá ser um dos mais apetecíveis.
Sabendo de antemão que um dos pratos fortes da Terceira é o ambiente
de festividade, as nossas interlocutoras procuram transmitir parte desse
espírito aos seus clientes: “Daqui para a frente, queremos dar continuidade
a todos os nossos projetos e temos também em vista a criação de uma
empresa de animação turística”, adiantam. Nenhuma das duas se ilude com
cenários utópicos e, por isso, parte do trajeto implicará 1% de inspiração
e 99% de transpiração.

55

per night

€

car + hotel (double room)

