
ASSIM QUE SE ATRAVESSA A RECE-
ÇÃO, percebemos de que matéria é feito o Ho-
tel Palácio Estoril. De memórias construídas em 
várias décadas e com os pilares que estão na base 
da hotelaria: serviço, acolhimento e bem-estar. 
Sem estes pilares, o Palácio Estoril não teria a 
fama e o reconhecimento que alcançou, em nada 
abalado pelo surgimento de outros hotéis neste 
destino. O Hotel Palácio Estoril é como um farol 
que continua a fazer brilhar a hotelaria portu-
guesa.
Foi fundado em 1930 pelo empresário Fausto 
de Figueiredo, que se terá inspirado na estância 
turística francesa de Biarritz para construir um 
hotel que se tornou, ao longo das décadas, refe-
rência para a realeza europeia, chefes de Estado, 
embaixadores e vários artistas. A presença destas 
figuras ilustres está retratada no corredor prin-
cipal do hotel. É uma espécie de Hall of Fame 
com fotografias que levam a histórias contadas 
na primeira pessoa por José Diogo. O concierge 
é o colaborador mais antigo do Palácio Estoril 
e, por isso, não é de admirar que cada fotografia 
lhe traga à memória uma lembrança. O próprio 
foi protagonista de uma das histórias mais em-
blemáticas do hotel. José Diogo tinha apenas 18 
anos quando surgiu numa das cenas do filme 
‘007- Ao serviço de Sua Majestade’ rodado no 
Palácio do Estoril em 1969. A façanha valeu-lhe, 
no ano passado, uma foto ao lado de George La-
zenby, o ator que interpretou o agente secreto 
mais famoso do mundo quando este regressou 
ao hotel para assinalar os 50 anos da rodagem do 
filme. Em 1969, o Palácio Estoril já apresentava 
algumas diferenças face à construção original, 
uma vez que, nos anos 50, foi acrescentado um 
quinto piso, o restaurante Atlântico, a piscina e 
a entrada passou a ser a que conhecemos atual-
mente. O que se manteve desde a abertura foi o 
bar do hotel, também palco de muitas histórias. 
Foi aqui que começou a ligação à sequela 007. O 
criador de James Bond, o escritor e espião inglês 

Ian Fleming, ficou hospedado no hotel durante 
a II Guerra Mundial, em maio de 1941. Fleming 
estava a espiar o agente sérvio Dusko Popov, 
que se julga ter sido uma das inspirações para 
a criação de James Bond. Os dois frequentavam 
o bar antes de seguirem para o casino. Além das 
histórias de agentes secretos que passaram da re-
alidade para ficção, o Palácio Estoril presenciou 
outras histórias, estas mais de amor, como o ca-
samento da filha do rei Humberto de Itália no 
salão nobre do hotel, em 1955. Tudo está teste-
munhado neste Corredor da Fama. Vale sempre 
a pena passar algum tempo aqui, no entanto, há 
muito mais para apreciar neste hotel. Dos sa-
lões nobres às pequenas salas que, transportadas 
para o século XXI, são agora palco dos mais di-
ferentes eventos. Destaque para a pequena sala 
Tropical, onde salta à vista as duas pinturas com 
uma paisagem exótica que ocupam duas paredes 
opostas. O Palácio Estoril está repleto de deta-
lhes, ou não fosse a hotelaria feita de detalhes. 
Para aceder ao Spa, da marca Banyan Tree, cujo 
edifício é independente do hotel, foi criada uma 
passagem que permite ao hóspede deslocar-
-se sem sair para a rua, dando uma sensação de 
continuidade do hotel. Os hóspedes têm acesso 
à piscina dinâmica e podem também beneficiar 
de descontos nos tratamentos.
Se a opção for ficar na piscina exterior, então en-
contramos um oásis rodeado pela tranquilidade 
do jardim. É também com vista para o jardim e 
para a piscina, que encontramos um dos restau-
rantes mais bonitos da hotelaria portuguesa, o 
Bougainvillea Terrace. Aqui pode-se desfrutar de 
uma refeição num ambiente requintado mas ao 
mesmo tempo acolhedor. 
Com 161 quartos e várias ofertas de lazer, o 
Palácio Estoril continua nos dias de hoje a ser 
procurado por diversas gerações que encontram 
neste espaço o local perfeito para uma fuga a 
dois, ou umas férias em família, um evento pro-
fissional ou um casamento inesquecível. h
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Palácio Estoril: 
Ao serviço da 
 hotelaria.
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