living sagres by memmo

prazeres

Algarve fora de série
Viver Sagres a partir do Memmo. A tradução do título do novo
projecto do Memmo Baleeira Hotel ajuda-nos a perceber o que é.
Na prática, um livro aberto para Sagres e este seu belo hotel.

MEMMO BALEEIRA

Texto de Mónica Franco | Fotografias de Constantino Leite, Fabrice Demoulin e Paulo Sousa Coelho

Há muito e bom Peixe em Lisboa em Abril. Saiba tudo na página 38.

ira do Mel e Memmo Baleeira. À partida, dois locais sem nenhum ponto de
encontro. OK, ambos ficam na zona
de Sagres, mas o primeiro é um restaurante de
cozinha tradicional e o segundo, um design
hotel. Formalmente, parece não existir nenhuma relação entre os dois espaços. Informalmente, existe toda.
«Criámos um roteiro Memmo com o que
de melhor Sagres tem para oferecer. Siga as
nossas sugestões e aproveite as ofertas.» Esta é
a frase que abre o folheto Living Sagres by
Memmo, um desdobrável com a praia do Beliche na capa que é oferecido a todos os hóspedes do Memmo Baleeira Hotel, em Sagres, sobre o porto da Baleeira e o Atlântico. E é por
causa desta localização, aparentemente sazonal e aparentemente dedicada em exclusivo à
praia, que Rodrigo Machaz decidiu criar uma
mais-valia para quem visita a região durante o
resto do ano. Sim, porque o Verão pode ser um
estado de espírito.

E

evasões abril

Sagres é mais do que praia, diz com toda
a convicção este guia em forma de folheto,
sem precisar falar. Sagres é o Memmo Baleeira, um hotel de quatro estrelas com 144 quartos e suites, restaurante, bar, coffee shop, piscina sobre o oceano, um spa com sauna, banho
turco, ginásio, piscina interior aquecida e salas de massagens, kids club e clube de actividades outdoor onde se pode alugar uma bicicleta, marcar passeios de jipe e desportos náuticos – aulas de surf, windsurf ou baptismos de
mergulho – e várias salas com capacidade até
120 pessoas, para reuniões e eventos. Um hotel que ficou no Top 10 Beach Hotel in Europe
da GeoSaison, no Top 35 Best Affordable Beach
Resorts in the World da Travel Leisure e ganhou
o prémio de melhor renovação de hotel pelo
Turismo de Portugal, tudo em 2009.
Sagres é também o Eira do Mel, um restaurante comandado por José Pinheiro, um chefe
de cozinha que faz questão de valorizar os excepcionais produtos da região. As cataplanas
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MEMMO BALEEIRA HOTEL
Sítio da Baleeira, Sagres
Tel.: 282624212
www.memmohotels.com
Quarto duplo a partir de 87,50 euros
com pequeno-almoço
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são imperdíveis, bem como a cabidela, com arroz ou batata, ou os ovos mexidos com filetes
de biqueirão algarvio, ou ainda o polvo da
nossa costa ou... Não vale a pena enumerar as
especialidades porque aqui é tudo (muito)
bom e tudo se recomenda (e muito). Sagres
é o Pau de Pita, o Água Salgada, o Dromedário e o Mitic, os bares da rua principal conhecidos pelos cocktails como o vodca maçã
(com sumo de maçã verdadeiro) ou os crepes
recheados...
Sagres é surf, mergulho, windsurf, kart à
vela, passeios a cavalo ou a pé, com burros ao
luar, é passeios de barco, observação de golfinhos e aves marinhas ou pesca em grupo ou
pesca de alto-mar ao tubarão ou passeio em
traineira ao cabo de São Vicente.
Tudo isto – e mais – está apontado no folheto Living Sagres by Memmo. Apontado, registado com moradas e números de telefone
e descontado... Sim, porque, com este desdobrável e com as pulseirinhas que vêm em

anexo, podem aproveitar-se descontos e ofertas em cada um dos locais recomendados. No
Eira do Mel, por exemplo, a refeição dá direito a um queijo de figo de oferta. No Água Salgada, se comer dois crepes, tem direito a um
sumo natural; no Pau de Pita, oferece-se a
terceira vodca-maçã; tem-se 15 por cento de
desconto nas actividades outdoor e dez por
cento nos passeios de barco e nas compras
em algumas lojas...
Mas Sagres é também o Mar à Vista. No
sentido literal, já que o mar está quase sempre
ao alcance do olhar, mas no sentido gastronómico também. Mar à Vista é o nome do restaurante sobre a praia da Mareta onde se comem «as» ostras, «os» percebes, «as» amêijoas... E Sagres é, sem dúvida, aquele pôr do
Sol a partir do cabo de São Vicente. Recomenda-se uma viagem de bicicleta pela estrada à
beira-mar que liga a vila àquela ponta a sul.
Demora-se cerca de uma hora a ir e voltar,
mas guarda-se Sagres para sempre... ■
Prazeres | Living Sagres by Memmo

MEMMO BALEEIRA

