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Cheerfulway Bravamar Hotel

TEXTO: JOSÉ LUÍS ELIAS

Um oceano de bem-estar

O Cheerfulway Bravamar
Hotel na Ribeira Brava, tem
uma localização privilegiada, a escassos metros das
águas do Atlântico que aqui
formam uma pequena baía,
e apenas a 200 metros da
praia, onde existem piscinas
públicas (gratuitas) com
água do mar para crianças
e adultos, equipamentos
para a prática de actividades náuticas e campos de
voleibol e futebol.

E

Cheerfulway Bravamar Hotel
HHH
Ribeira Brava
(15 Kms do Funchal)
Inauguração: 25 de Abril de 2015

• 71 unidades de alojamento

(quartos duplos, estúdios e
apartamentos T1)
• Piscina e solário no 7º piso
• Snack-bar na piscina
• Restaurante Ocean View para
pequenos-almoços
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ste hotel de três estrelas
tem a vantagem de não
estar no aglomerado da
oferta turística de alojamento do Funchal. Aqui
a tranquilidade é reinante e o facto
de estar a escassos 15 quilómetros
da capital da ilha, percurso que se
faz de carro em poucos minutos,
permite fácil acesso, tanto mais
que a própria unidade hoteleira
disponibiliza shuttles para a capital madeirense três vezes ao dia,
possibilitando ao hóspede deslocar-se até lá para um passeio ou
uma refeição sempre que o deseje.
Mas não se pense que a Ribeira
Brava é um lugar desértico, onde
não há nada para ver ou para fazer, ou que não tenha bares nem
restaurantes capazes de proporcionar a quem para ali vai de férias, muitas e boas opções gastronómicas ou de alguma animação.
Como nos referiu Joaquim Canastro,

Joaquim Canastro
Administrador
Cheerfulway

“Aqui [na Ribeira
Brava] os turistas
podem fazer tudo o
que fazem no Algarve,
ir à praia, frequentar
restaurantes, bares e
lojas ou fazer visitas
culturais”

administrador da Cheerfulway “aqui
os turistas podem fazer tudo o que
fazem no Algarve ir à praia, frequentar restaurantes, bares e lojas ou
fazer visitas culturais”, acrescendo
que, por se tratar de uma localidade
pequena a segurança é total.
Próxima de alguns sítios turísticos
muito procurados nesta zona da
ilha, a localização da Ribeira Brava
permite ao turista explorar muitos
locais, desde miradouros e levadas a
promontórios e cabos, passando pela
vila da Ponta do Sol e a emblemática
vila de Porto Moniz. Os passeios nas
levadas e a utilização do complexo
desportivo local com as suas piscinas cobertas (ver artigo nesta edição), são outra das mais-valias que
os turistas encontram por aqui.

UM HOTEL
DE VISTAS “LARGAS”
Uma torre de sete pisos pode pare-

Cheerfulway com capacidade
para crescer
Ostentando o nome Cheerfulway desde que passou a ser gerido pela empresa do mesmo nome, o Bravamar, que reabriu em Março do ano passado
após profundas obras de remodelação, já começa a apresentar resultados
positivos em termos da procura. Se no ano passado a taxa de ocupação ainda não foi muito alta “dado que só começámos a operação em final de Março” pelo que “perdemos três meses”. Mesmo assim, “atingimos uma média
de 40% o que para a Madeira, e para um hotel fora do Funchal, foi bom,
considera Joaquim Canastro, administrador da Cheerfulway, adiantando
que “este ano iremos, provavelmente, aumentar em 20 a 25% a ocupação
nesta unidade”.
Constituída em 2011, a Cheerfulway, empresa vocacionada para a exploração hoteleira conta, no seu portfólio com mais cinco unidades, todas
em Albufeira. Joaquim Canastro conta a propósito que a empresa começou
“sem empréstimos” e com o objectivo de gerir uma única unidade hoteleira, o Vila Alba, exactamente em Albufeira. Os quatro empreendimentos
que se seguiram ficam na mesma zona do Algarve o que permite um melhor aproveitamento de recursos e de sinergias entre as várias unidades.
Fazer crescer muito a empresa não está nos objectivos de Joaquim Canastro que confessou à Turisver que “quero manter as coisas controladas”, não
obstante tenha também afirmado que “gostava de crescer um pouco mais”.
No total, apesar de as unidades serem ainda poucas, as unidades de alojamento já rondam as 380, a que se somam as 71 do Bravamar, e “o número
de camas é grande porque temos muitos apartamentos”.
Este ano vai ser para “estabilizar e fazer reformas em alguns dos empreendimentos” mas em 2016 a Cheerfulway poderá vir a “incorporar mais duas
a quatro unidades”, segundo adiantou o nosso interlocutor. <

cer ostensivo, mas isso acontece só
visto de fora, porque dentro do hotel
as vistas que proporciona são excelentes. Bem mais perto do céu, no
sétimo piso, com uma vista muito
diversificada de 360 graus, que pode
começar pelo oceano, e consoante se
roda aparece a montanha e depois a
Ponta do Sol, fica um excelente solário com capacidade para cerca de
100 pessoas, complementado por
piscina e bar.
Localizado no segundo andar, o restaurante Ocean View onde são servidos os pequenos-almoços, também
tem vista panorâmica, mas as refeições, para quem está em regime de
meia pensão, são em colaboração
com restaurantes locais e realizadas
nestes o que proporciona aos clientes diferentes experiências gastronómicas.
O lobby, onde se situa a recepção,
espraia-se ao comprido, tendo logo à
entrada da porta uma sala de estar,

sendo que as paredes de toda esta
área são decoradas com fotografias
de grandes dimensões que retratam
os destinos a as unidades hoteleiras
do grupo.
As 70 unidades de alojamento desta
unidade dividem-se entre quartos
duplos, estúdios e apartamentos do
tipo T1 com kitchenet que pode ser
utilizada contra o pagamento de
uma taxa diária. Com uma decoração simples e acolhedora, onde pontificam as madeiras, os alojamentos
estão bem equipadas, contando com
televisão de ecrã plano, duas camas
ou cama de casal, internet e casa de
banho completa, onde se inclui o secador de cabelo sempre tão desejado
pelas senhoras. De sublinhar ainda
que, na sua grande maioria, os quartos são dotados de varanda com vista directa ou lateral para o mar, o que
sem dúvida é uma mais-valia para
quem fica alojado no Cheerfulway
Bravamar Hotel. <
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