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O Pestana Hotel Group prevê abrir na Madeira o 5 estrelas Pestana Royal, no
próximo dia um de maio, segundo fontes do grupo. Terá 5 estrelas e irá dispor de
um serviço “All-inclusive”.
O Pestana Hotel Group prevê abrir a sua mais recente unidade hoteleira na Madeira, o Pestana Royal, no
próximo dia um de maio, segundo fontes do grupo. Passará a ser, nessa altura, o 10.º hotel com a marca Pestana
na Madeira. A estes devemos adicionar mais três referentes às unidades que dispõe na ilha da Porto Santo, que
integra o mesmo arquipélago.
Com uma localização privilegiada, sobre uma das mais emblemáticas praias da ilha, a Praia Formosa, o Pestana
Royal terá 5 estrelas e irá dispor de um serviço “All-inclusive”. E, depois de renovado o número de quartos a
disponibilizar deverá ser superior aos que existia, devendo ultrapassar as três centenas.
Neste momento, o hotel está a ser adaptado à nova marca porque, apesar de não acusar os anos, foi inaugurado
em novembro 1999 como Madeira Regency Palace, também com 5 estrelas. Integrava o grupo Regency Hotels &
Resorts, que chegou a ter três unidades no Funchal e uma em Lisboa. Hoje estão todos separados.
Problemas financeiros na empresa que detinha a marca acabaram por ditar o encerramento do hotel localizado
na Estrada Monumental no dia 30 de junho de 2015. Fechou as portas e ficaram inativos menos cerca de 250
quartos e 500 camas e foram para casa 110 empregados.

Até há poucas semanas, o portal Net Emprego anunciava o recrutamento de pessoas para o novo hotel Pestana
na Madeira, concretamente para as seguintes posições: chefe de restaurante, subchefe restaurante,
empregados mesa, cozinheiros, chefe de copa, copeiros, rececionistas e piscina. O anúncio já está fechado pelo
que se crê que as vagas, que deverão rondar o mesmo número em relação aos que laboravam anteriormente no
hotel, estarão preenchidas.
O recheio da anterior unidade foi vendido em leilão, a 26 de abril de 2016, por 250 mil euros, na sequência do
processo de insolvência da empresa proprietária do imóvel. Uma venda conduzida pela Agência de Leilões
Paraíso, tendo sido adjudicada, na primeira tentativa, à empresa Madeira Hotels Management Company.
Depois de algum tempo encerrado, o Pestana Hotel Group ficou com a sua gestão, fruto de um contrato de
arrendamento de longo prazo com o Fundo CA Património Crescente, gerido pela Square Asset Management,
que terá adquirido o imóvel por valores que se falam bem acima dos 25 milhões de euros. O acordo foi assinado
no final de 2016.
Presentemente, o Pestana Hotel Group tem na Madeira os hotéis de 5 estrelas: Pestana Casino Park, Pestana
Carlton Madeira e Pestana Grand (aos quais se irá se juntar o Pestana Royal) e as unidades de 4 estrelas: Pestana
CR7 Funchal, Pestana Ocean Bay (all inclusive), Pestana Village, Pestana Promenade, Pestana Miramar e Pestana
Palms.
No Porto Santo, o grupo tem duas unidades de 5 estrelas: Pestana Porto Santo (all inclusive) e Pestana
Colombos (all inclusive) e o 4 estrelas Pestana Dourada.

