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SOLVERDE ESCOLHE LUÍS COSTA MARQUES PARA DIRIGIR HOTEL CASINO
CHAVES
15062016 (16h55)

Foto: Solverde

O grupo Solverde anunciou hoje a designação de Luís Costa Marques para director do Hotel Casino Chaves,
uma unidade que iniciou a actividade em 2008.
A informação destaca que o novo director do Hotel Casino Chaves é formado em Gestão e Técnica Hoteleira
pela Escola de Turismo do Porto e "traz na bagagem uma vasta experiência em hotelaria e turismo,
consolidada em grandes unidades hoteleiras nacionais e internacionais".
A exemplificar, a informação refere que anteriormente Luís Costa Marques esteve como assistente de
direcção do Vidago Palace Hotel e também esteve na direcção de unidades Ibersol.
O seu curriculum inclui que foi "director residente no Hotel Cidnay, dirigiu a abertura do Hotel Monte Prado &
SPA, foi director de F&B e Food Court no El Corte Inglês, entre muitas outras experiências fora do país",
acrescenta a informação, que destaca ainda que Luís Costa Marques "teve oportunidade de leccionar a
cadeira de Gestão Hoteleira no ISESP e incrementar os seus conhecimentos com um Curso Complementar
em Hotel Management pelo Centro Internacional de Glion, na Suíça".
A sua formação, acrescenta, inclui ainda um Bacharelato pela Escola Superior de Hotelaria e Turismo do

A sua formação, acrescenta, inclui ainda um Bacharelato pela Escola Superior de Hotelaria e Turismo do
Estoril, a Licenciatura em Turismo pelo ISAI, o Curso de Graduação para Director de Hotel pelo INFTUR e o
Mestrado em Contabilidade e Finanças no ISCAP.
O grupo Solverde tem as concessões de jogo do Casino Espinho, inaugurado em 1974, dos três casinos do
Algarve  Vilamoura, Monte Gordo e Praia da Rocha, em funcionamento desde 1996, e do Hotel Casino
Chaves, que abriu portas em 2008.
A apresentação do grupo liderado pelos irmãos Manuel e Celeste Violas refere que tem "o Hotel
Apartamento Solverde, em Espinho, o Hotel Solverde Spa & Wellness Center, praia da Granja, o único cinco
estrelas do Grande Porto frente ao mar e o Hotel Casino Chaves, uma unidade de quatro estrelas" e no
Algarve "marca presença com o empreendimento cinco estrelas Hotel Algarve Casino, o primeiro casino
hotel do país, situado mesmo de frente para a Praia da Rocha".
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OUTRAS NOTÍCIAS

Minor Hotels escolhe português Jorge Lopes para liderar
novas aberturas na Europa (/empresas
negocios/hotelaria/minorhotelsescolheportuguesjorge
lopesparaliderarnovasaberturasnaeuropa/)
20062016 (07h50)

O Minor Hotels, grupo de origem tailandesa que comprou os hotéis da rede
Tivoli em Portugal e no Brasil, escolheu o exTivoli Jorge Lopes para Head of
(/empresas
Commercial, Europe and South America, com a responsabilidade de
negocios/hotelaria/minor
“supervisionar a execução de projectos chave na área comercial, incluindo
hotelsescolhe
rebranding, remodelações e novas aberturas” nas duas regiões.
portuguesjorge
lopesparaliderar
novasaberturasna
europa/)

Starwood escolhe ‘veterano’ para directorgeral do complexo
algarvio Pine Cliffs (/empresas
negocios/hotelaria/starwoodescolheveteranoparadirector
geraldocomplexoalgarviopinecliffs/)
07062016 (09h28)

O alemão Thomas Schoen, há mais de 26 anos na Starwood Hotels and
Resorts, os últimos dos quais no Egipto, onde foi responsável por 11 hotéis
(/empresas
das bandeiras Sheraton, Le Méridien e Westin, é o novo directorgeral do
negocios/hotelaria/starwood
complexo Pine Cliffs, no Algarve, que inclui o Pine Cliffs Hotel (anteriormente
escolheveterano
Sheraton Algarve), o Pine Cliffs Residence e “em breve” também o Pine Cliffs
paradirectorgeral
Ocean Suites.
docomplexoalgarvio
pinecliffs/)

Star Alliance opta pela continuidade na escolha do novo
CEO (/empresasnegocios/aviacao/starallianceoptapela
continuidadenaescolhadonovoceo/)
06062016 (11h43)

(/empresas
negocios/aviacao/star
allianceoptapela
continuidadena
escolhadonovoceo/)

O actual nº 2 da gestão executiva da Star Alliances Services GmbH, o COO
(Chief Operating Officer) Jeffrey Goh, foi o escolhido para ser o nº 1 a partir
de 1 de Janeiro de 2017, quando o actual CEO (Chief Executive Officer),
Mark Schwab, se reformar.

Cristina Simões designada Sales Executive dos Hotéis Dom
Carlos (/mais/quemequem/cristinasimoesdesignada
salesexecutivedoshoteisdomcarlos/)
05062016 (13h33)

(/mais/queme
quem/cristinasimoes
designadasales
executivedoshoteis
domcarlos/)

Cristina Simões é a nova Sales Executive dos Hoteis Dom Carlos, segundo
anunciado pelo grupo hoteleiro, no qual já exercera a sua actividade
profissional entre 2006 e 2011, no Dom Carlos Liberty, e ao qual retornou
“após uma breve incursão pelo Dolce Campo Real”.

“We are in the business of freedom” — Alexandre de Juniac
ao assumir liderança da IATA (/empresas
negocios/aviacao/weareinthebusinessoffreedom
alexandredejuniacaoassumirliderancadaiata/)
03062016 (12h55)

(/empresas
negocios/aviacao/we
areinthebusiness
offreedom
alexandredejuniac
aoassumirlideranca
daiata/)

O novo CEO e directorgeral da IATA, Alexandre de Juniac, exCEO do
grupo Air France KLM, avançou hoje, no seu discurso de aceitação das
novas funções, um novo slogan para o lobby mundial da aviação  "we are in
the business of freedom".

ULTIMAS NOTICIAS
TAP estagna no 32º lugar do ranking de pontualidade da Flightstats (/empresasnegocios/aviacao/tap
estagnano32lugardorankingdepontualidadedaflightstats/)
07072016 (08h24)

CVC aponta lojas offline como impulsionadoras do crescimento das suas vendas no 2º trimestre (/empresas
negocios/agenciasoperadores/cvcapontalojasofflinecomoimpulsionadorasdocrescimentodassuas
vendasno2trimestre/)
06072016 (14h07)

Crowne Plaza Porto vai ter concertos ao ar livre em Julho (/promocoes/actividades/crowneplazaportovai
terconcertosaoarlivreemjulho/)
06072016 (13h19)

Finnair põe Airbus A350900 na sua rota de Helsínquia  Seul (/empresasnegocios/aviacao/finnairpoe
airbusa350900nasuarotadehelsinquiaseul/)
06072016 (12h46)

Macao International Travel (Industry) Expo marcada para 2 a 4 de Setembro (/empresasnegocios/feiras
eventos/macaointernationaltravelindustryexpomarcadapara2a4desetembro/)
06072016 (12h37)

easyJet evidencia aumento de cancelamentos em 75% no mês de Junho (/empresas

easyJet evidencia aumento de cancelamentos em 75% no mês de Junho (/empresas
negocios/aviacao/easyjetevidenciaaumentodecancelamentosem75nomesdejunho/)
06072016 (12h28)

Restaurante AdLib oferece “a taste of Lisbon” (/promocoes/gastronomia/restauranteadlibofereceataste
oflisbon/)
06072016 (12h24)

Iberia permite escolher o que comer a bordo 48 horas antes do voo (/empresasnegocios/aviacao/iberia
permiteescolheroquecomerabordo48horasantesdovoo/)
06072016 (11h56)

Água Hotels Mondim de Basto vai ser renovado e ampliado (/empresasnegocios/hotelaria/aguahotels
mondimdebastovaiserrenovadoeampliado/)
06072016 (11h24)

Fred Olsen cancela próximo cruzeiro do navio Black Watch após incêndio (/empresas
negocios/cruzeiros/fredolsencancelaproximocruzeirodonavioblackwatchaposincendio/)
06072016 (10h48)

NOTICIAS MAIS LIDAS
easyJet anuncia Funchal desde 25 euros e Açores desde 20 euros (/promocoes/easyjetanunciafunchal
desde25euroseacoresdesde20euros/)
16062016 (16h53)

Voos da Air Algerie de/para Portugal também vão passar pelo Porto (/empresasnegocios/voosdaair
algeriedeparaportugaltambemvaopassarpeloporto/)
27062016 (11h32)

Meliá vai ter um resort de 5estrelas na ilha de São Vicente (/empresasnegocios/hotelaria/meliavaiter
umresortde5estrelasnailhadesaovicente/)
05072016 (16h17)

Praça do Comércio vai ter lounge para assistir aos jogos do Euro 2016 (/promocoes/pracadocomerciovai
terloungeparaassistiraosjogosdoeuro2016/)
03062016 (12h01)

Ryanair lançase na venda própria de alojamento...sem divulgar comissões (/empresas
negocios/aviacao/ryanairlancasenavendapropriadealojamentosemdivulgarcomissoes/)
09062016 (15h22)

QUEM É QUEM

Air France KLM confirma hoje o novo CEO JeanMarc Janaillac
(/empresasnegocios/aviacao/airfranceklmconfirmahojeonovo
ceojeanmarcjanaillac/)
24062016 (15h57)

(/empresas
negocios/aviacao/airfrance
klmconfirmahojeonovoceo
jeanmarcjanaillac/)
Minor Hotels escolhe português Jorge Lopes para liderar novas
aberturas na Europa (/empresasnegocios/hotelaria/minorhotels
escolheportuguesjorgelopesparaliderarnovasaberturasna
europa/)
(/empresas
negocios/hotelaria/minor
hotelsescolheportugues
jorgelopesparaliderarnovas
aberturasnaeuropa/)

20062016 (07h50)

Solverde escolhe Luís Costa Marques para dirigir Hotel Casino
Chaves (/mais/quemequem/solverdeescolheluiscostamarques
paradirigirhotelcasinochaves/)
15062016 (16h55)

(/mais/quemequem/solverde
escolheluiscostamarques
paradirigirhotelcasino
chaves/)
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