hotel design

Freguesia Portuguesa
POR VIVIANE FREITAS FOTOS DIVULGAÇÃO

Ao combinar uma proposta funcional que se molda ao verde do redor e valoriza a arte e o artesanato regional, o Hotel
Sublime Comporta, situado na costa portuguesa, a apenas uma hora de Lisboa, harmoniza beleza natural com simplicidade
arquitetônica. Um lugar encantado, rodeado por pinheiros, lagoas secretas, dunas selvagens, arrozais extensos e quilômetros de praias de areia branca e mar azul do Atlântico.
Com projeto assinado por José Alberto Charrua e Miguel Câncio Martins (autor do Buddha Bar, W Hotel Montreal e Man
Ray, entre outros), tem em seus interiores o cuidado e o toque minuciosamente dado pelos proprietários, Gonçalo e Patrícia
Pessoa, que não só viajam e garimpam feiras especializadas em busca de novidades, como apoiam o trabalho cheio de
simplicidade e fundamento da freguesia de Comporta. Por isso, na décor é possível notar a simbiose perfeita entre peças
de artistas locais e obras de marcas de renome internacional, como Gervasoni (sofás, camas, cadeiras do restaurante e
lâmpadas de chão), Dash & Albert (carpetes), Moobs (itens de madeira) e Gert Snel (mesas de madeira). Garrafas de vidro
usadas pelos agricultores, recipientes de lata de azeite, bancos de cortiça feitos por um agricultor ou portas antigas com
boias construídas por pescadores foram usadas para determinar a identidade. O lobby, inspirado nos antigos celeiros da
região ou a piscina, que remete aos tanques de lavagem das aldeias, são outros exemplos dessa integração bem sucedida.
A configuração no estilo vila dispõe quartos, suítes e cabanas entre vários edifícios, garantindo intimidade e privacidade
aos hóspedes. Os chalés, ou cabanas, oferecem uma experiência residencial completa, com cozinha gourmet, sala de estar
com lareira interior ou suspensa, piso aquecido, piscina privada, lareira exterior, e até 7 mil metros quadrados de área privada ao ar livre. Nos espaços de uso compartilhado, uma deslumbrante piscina exterior, outra exclusiva para crianças, salão
de jogos, três restaurantes e quadra de tênis. Aulas de ioga, passeios a cavalo pelas dunas, piqueniques na praia deserta
ou na lagoa ao lado do hotel, visitas ao porto palafítico (um porto de pesca artesanal único na Europa), degustação de vinhos
e passeios de barco para ver os golfinhos complementam as atividades. Um conjunto minuciosamente pensado para renovar as
energias e prestar uma homenagem a tudo o que Portugal tem de bom.
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Acima, o deck exterior, rodeado de oliveiras centenárias características da região, tem vista
para a piscina e jardins do hotel. Entre as demais atrações: spa (abaixo) com três salas de
tratamento (uma para casais), sauna, banho turco e piscina interior aquecida.

Na sala de estar de um
chalé, lareira suspensa
e pendentes de palha,
confeccionados por
artistas da região. O
conjunto é um exemplo
da simbiose entre
décor contemporânea e
valorização do artesanato
com fundamento que
caracteriza todo o hotel.

Acima, o principal restaurante, o “Sem Porta”, lembra os celeiros típicos e oferece na cozinha receitas
tradicionais, preparadas com produtos frescos, e dando prioridade aos pescadores e adegas de Comporta.
Abaixo, o banheiro da Cabana King Bed, onde detalhes de madeira se destacam sobre o branco dominante.
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