DESCRIÇÃO
A Vila Galé é o segundo maior grupo hoteleiro português, está entre as 200 maiores
empresas hoteleiras do mundo e é composto por diversas sociedades, das quais se
destaca a VILA GALÉ – Sociedade de Empreendimentos Turísticos, S.A que se dedica à
exploração e gestão de todas as unidades hoteleiras do grupo, bem como à realização de
projetos e construção de novos empreendimentos turísticos.
Com quase 3 décadas de existência, a rede Vila Galé conta já com 28 unidades hoteleiras
sendo que 21 estão espalhadas de Norte a Sul de Portugal, e sete no Brasil, todas com
uma localização estratégica e privilegiada o que se traduz num total de 6.679 quartos,
mais de 13 mil camas, e acima de 2.500 funcionários.
Grande parte do seu sucesso deve-se à qualidade do seu produto e profissionalismo das
suas equipas, ambicionando um crescimento económico sustentável, social e
ambientalmente responsável e procurando estar “Sempre perto de si” e a estreita ligação
que existe entre todos, formando uma equipa coesa com uma enorme paixão pela
hotelaria e pelo turismo.

O capital da Vila Galé, S.A. é integralmente português e encontra-se dividido por Jorge
Rebelo de Almeida, José Silvestre Lavrador e Maria Helena Jorge, sendo o Conselho de
Administração presidido pelo primeiro. Participa no capital da Vila Galé Gest, S.A,
sociedade que realiza a gestão do Fundo de Investimento Imobiliário Vila Galé.

HISTÓRIA

O Grupo Vila Galé foi fundado em 1986 por Jorge Rebelo de Almeida, José Silvestre
Lavrador e José Ruivo.
Depois de terminar o curso de Direito e o estágio feito no Ministério de Obras Públicas, o
atual Presidente da Administração do Grupo, Jorge Rebelo de Almeida, começou a
exercer advocacia vocacionada para questões relacionadas com a atividade da
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Construção Civil. Surgiu daí a ideia de começar o seu próprio projeto nessa área. José
Silvestre Lavrador e José Ruivo eram por sua vez donos de uma empresa de carnes,
Fricarnes, e decidiram investir, juntamente com Jorge Rebelo de Almeida, no segmento
de hotelaria com a abertura do Hotel Apartamento Vila Galé (agora Vila Galé Atlântico),
na praia da Galé em 1988.
Entre 1990 e 1995, e depois do sucesso reconhecido do primeiro investimento, surgiu a
expansão do Grupo na zona do Algarve com a abertura do Vila Galé Praia seguido do Vila
Galé Cerro Alagoa, em Albufeira e Armação de Pera respetivamente.
De 1996 a 1999 o Grupo começa a expandir-se para outras regiões com a abertura do Vila
Galé Cascais, Vila Galé Estoril e Vila Galé Porto.
Em 2001 iniciou operações no Brasil com a inauguração do Hotel Vila Galé Fortaleza e em
Portugal entra num novo segmento de hotéis com a abertura do Hotel Rural Vila Galé
Clube de Campo em Beja, uma herdade com 1620ha onde se localizam as vinhas e os
olivais do Grupo. A Constituição de Santa. Vitória, a marca de vinho regional alentejano e
de azeite de qualidade superior, integra, em 2002, o projeto de agroturismo do Grupo,
onde hotelaria, gastronomia e agricultura convivem em perfeita harmonia com a
natureza. Foi também no ano de 2002 que o Grupo atingiu o maior número de hotéis a
inaugurar: Vila Galé Ópera, em Lisboa, Vila Galé Ericeira e Vila Galé Tavira.
Durante o período de 2003 a 2010 o Grupo assiste a um enorme crescimento no Brasil
com a abertura do Vila Galé Salvador, Vila Galé Marés, e com o Vila Galé Eco Resort do
Cabo e Vila Galé Eco Resort de Angra, dois eco resorts com os quais a Vila Galé iniciou a
gestão dos empreendimentos turísticos da Funcef, terceiro maior fundo de pensão do
Brasil. Em Outubro de 2010 surge o Hotel Vila Galé Cumbuco.
Durante o mesmo período também Portugal foi alvo de novos investimentos com a
abertura do Vila Galé Santa Cruz na Madeira, o Vila Galé Lagos e o Vila Galé Coimbra.
Ainda durante o mesmo período, mais especificamente em 2008, já com 15 hotéis em
Portugal e 3 no Brasil, o Grupo Vila Galé é eleito como a melhor empresa no sector de
Hotelaria e Restauração pela revista EXAME.
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A vontade de crescer não parou e em 2013 inaugurou o Vila Galé Collection Palácio dos
Arcos, um marco de grande simbolismo na sua história uma vez que é o seu único hotel
de 5 estrelas em Portugal e o primeiro de uma nova submarca, a “Vila Galé Collection”.
Em Dezembro de 2014 é inaugurado o Vila Galé Rio de Janeiro como a última grande
aposta do grupo, que conta assim com sete unidades no Brasil e em 2015 o Grupo reforça
a sua presença no Alentejo com a inauguração do Vila Galé Évora e no Norte com o Vila
Galé Douro. Já em 2017, é inaugurado o hotel Vila Galé Porto Ribeira, no Porto.

Continuando muito ativo, a Vila Galé tem em desenvolvimento cinco novas unidades. Em
Portugal está a construir o Vila Galé Sintra, na cidade com o mesmo nome, e tem ainda
projetos em curso em Elvas, Braga e Serra da Estrea. Já no Brasil, vai investir no Vila Galé
Touros, um resort na praia de Touros, no Rio Grande do Norte.

Com uma base de hotéis bem sólida, 21 em Portugal e 7 no Brasil, o Grupo lança-se
novamente no segmento imobiliário com o VG Sun Cumbuco no Brasil, um negócio
imobiliário-turístico que se traduz num Hotel Apartamento com 330 apartamentos de
luxo.

Com localizações estrategicamente escolhidas na praia, campo ou na cidade, os Hotéis
Vila Galé oferecem um serviço de reconhecida qualidade, onde a segurança e o conforto,
a animação e a gastronomia proporcionam estadias de sonho em férias ou negócios.

SUBMARCAS VILA GALÉ
Os padrões de qualidade e serviço estendem-se a todas as unidades, por isso, a Vila Galé
criou diferentes conceitos que espelham os padrões de exigência do Grupo: Inevitável
(restaurantes), Satsanga (spa & health club), Clube NEP (espaço dedicado às crianças) e
Santa Vitória (vinhos e azeites).
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Inevitável
O Inevitável, um espaço de degustação presente em alguns dos hotéis Vila Galé, é dirigido
aos amantes da gastronomia. Este conceito não se limita a um espaço mas a um conjunto
de situações que, em harmonia, compõem um equilíbrio de cores e sabores.
A marca ‘INEVITÁVEL’ foi lançada no hotel Vila Galé Praia. A cozinha assenta em
inspirações mediterrânicas de cariz Oriental, apoiadas em produtos de primeira qualidade
e com breves passagens pelo lume. Esta gastronomia aproveita o equilíbrio natural de
cada peça.
Poderá desfrutar as especialidades dos chef’s do ‘INEVITÁVEL’ nos Hotéis Vila Galé Lagos,
Praia, Coimbra, Douro, Estoril, Évora, Santa Cruz, Marés, Cumbuco, Eco Resort de Angra,
Eco Resort do Cabo e Rio de Janeiro.

Clube Nep
Dezassete unidades da Vila Galé – Ericeira, Clube de Campo, Douro, Albacora, Tavira,
Marina, Ampalius, Cerro Alagoa, Atlântico, Lagos, Náutico, Santa Cruz, Fortaleza, Marés, Eco
Resort do Cabo e Eco Resort de Angra e Cumbuco – oferecem um espaço inteiramente
dedicado às crianças com um animador que brinca, pinta, cozinha, canta, dança e joga com
eles – o CLUBE NEP. O merchandising do qual a família Nep é responsável - livros de colorir e
livros de histórias, raquetes, discos, lápis de cor, jogos de memória, braçadeiras, cartas e
bolas, está disponível para venda em todos os hotéis fazendo do espaço Nep um espaço
sempre disponível mesmo sem atividades calendarizadas.
Desta forma, para além de divertidas as férias em família nos hotéis Vila Galé podem ser
descansadas e tranquilas.
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Satsanga SPA & Health Clubs
Satsanga em Sânscrito significa reunião em boa companhia ou, simplesmente, associação.
Os Satsanga Spas & Health Clubs pretendem proporcionar aos visitantes harmonia e bemestar, tornando-se a escolha perfeita para relaxar, descansar e fazer tratamentos que irão
nutrir corpo, mente e alma. Os Satsanga Spas estão disponíveis em 9 hotéis Vila Galé –
Albacora, Praia, Lagos, Coimbra, Santa Cruz, Marés, Eco Resort do Cabo e Eco Resort de
Angra e Cumbuco e os restantes, os Satsanga Health club, estão disponíveis nos restantes
18 hotéis.
Com o mote Desperte os seus Sentidos, em todos os Satsanga Spas & Health Clubs Vila
Galé, o visitante terá à sua disposição profissionais qualificados, aptos a fazer tratamentos
e massagens Satsanga.

Santa Vitória
Fundada em 2002, Santa Vitória é uma empresa do grupo Vila Galé centrada na produção
e comercialização de vinho e azeite de qualidade da região do Alentejo.
Localizada no Vila Galé Clube de Campo, a Santa Vitória disponibiliza uma variedade de
vinhos já premiados em várias feiras da área, nacionais e internacionais. Grandes vinhos,
gastronomia regional e inúmeras atividades lúdicas são conjugados de forma única,
oferecendo um ambiente verdadeiramente rural em plena planície alentejana.
Santa Vitória dispõe de 127ha de vinha e 150ha de olival plantados, em que é possível
acompanhar todo o processo de produção: visitar as vinhas, a adega, provar os vinhos e,
ao mesmo tempo, experimentar um estilo de vida único num ambiente relaxante,
dinâmico e completamente dedicado à natureza. A produção vinícola da Santa Vitória
privilegia as mais avançadas tecnologias de vinificação na produção de vinhos modernos,
nunca esquecendo, por outro lado, a preservação do valor tradicional, que contribui para
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a melhoria da qualidade. Desta forma, a Santa Vitória continua a privilegiar o tradicional
pisar das uvas com os pés e mantém a recolha manual das uvas para os vinhos Super
Premium.

Santa Vitória Vinhos
Santa Vitória é uma marca de vinho regional alentejano e de azeite de qualidade superior,
que integra o projeto de agroturismo do Grupo, onde hotelaria, gastronomia e agricultura
convivem em perfeita harmonia com a natureza.

Santa Vitória Frutas
SV Frutas é a marca das frutas produzidas e comercializadas pelo Grupo, nas herdades no
Alentejo, nomeadamente, pêra rocha, pêssego, nectarina e ameixa.
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Collection
Vila Galé Collection é a nova Submarca do Grupo, que integra hotéis distintos das
restantes unidades do grupo, pensados e desenvolvidos para serem um produto
exclusivo, com a chancela Vila Galé. São hotéis boutique, de pequena dimensão, com um
conceito diferenciador não só pelo requinte e qualidade das instalações, mas também, e
sobretudo pelos serviços disponibilizados.

Saiba mais sobre o aparecimento desta nova submarca com a história do Vila Galé
Collection Palácio dos Arcos.
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