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O hotel boutique Memmo Alfama, o primeiro com retoques de luxo no bairro do
fado, deverá abrir em Junho.
"Provavelmente, a primeira grande intervenção contemporânea no centro
histórico de Alfama", sublinha o arquitecto Samuel Torres de Carvalho na
apresentação do primeiro hotel de quatro estrelas do histórico bairro alfacinha.
Já membro da conceituada rede Design Hotels, o Memmo Alfama ("irmão" do
Memmo Baleeira de Sagres) vai abrir à Travessa das Merceeiras, talvez mesmo a
tempo de pedir a bênção de Santo António no mês em que a meca do fado mais
marcha: o hotel deverá abrir ao público em Junho e promete tanto tornar-se um
oásis deluxe como ser "uma janela aberta para o coração de Alfama".
Interligando história e contemporaneidade, este boutique hotel apresenta-se
como "um tesouro escondido a ser descoberto" por entre "ruas estreitas e
becos", "completamente integrado e em perfeita harmonia" com a Alfama de
sempre.
Localizado num pátio antigo perto da Sé, sendo o edifício original datado do
final do século XIX, tem 42 quartos (de standard a mansarda) e, em grande
destaque, um bar de vinhos com terraço ou a altaneira piscina panorâmica. A
entrada é feita directamente por uma "aconchegante sala de estar" - aliás,
garantem, o "check-in poderá ser feito em qualquer parte do hotel".
Para reforçar o "espírito de uma casa portuguesa", o Memmo oferecerá
"principalmente produtos e marcas portuguesas de grande qualidade" com a
gastronomia e os vinhos a seguirem este mote.
A arte que o Memmo Alfama pretende ser já se pode também admirar da rua: ao
entrar na Travessa das Merceeiras, os visitantes são surpreendidos com "um
pedaço de arte de rua do já reconhecido jovem artista português Alexandre
Farto" - ou Vhils -, que, convidado pelo hotel, trabalhou uma das paredes

exteriores do complexo: trata-se de "um rosto surpreendentemente original de
um ex-morador".
No Facebook oficial do Memmo Alfama podem ser acompanhadas as obras e
desenvolvimento do projecto. Online, o sistema de reservas do site do hotel já
permite marcar noites a partir de 1 de Agosto (desde 135€). Os preços por
quarto (com pequeno-almoço incluído), conforme a época, deverão variar entre
cerca de 120€ e 180€ para um standard e €256 e €384 para uma suíte.
Depois de Sagres e Alfama, a rede Memmo deverá ganhar um novo elemento,
uma vez mais em Lisboa, com o Memmo Príncipe Real.
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