
Monument to marble

T he Alentejo Marmòris Hotel & Spa is
located about an hour outside of
Évora, in the small town of Vila

Viçosa close to border with Spain, which is fa-
mous for its Ducal Palace and surrounding
marble quarries. In fact, one finds almost
everything there is connected to that beautiful
and precious stone — even the public
benches are made from it. The hotel’s propri-
etor, António Alves, is also the owner of a local
quarry and thus, Marmòris, as the name
would indicate, is dedicated to marble. 

The entrance hall floor is made of exqui-
site imported Italian black and white inlaid
marble, highly patterned and polished. The
columns too are fashioned from the material
and there is a sculptural artwork in foyer of
trees, growing out of roughly hewn boulder
bearing little marble rocks. 

O Alentejo Marmòris Hotel & Spa situa-se

na pequena cidade de Vila Viçosa,

próximo da fronteira com Espanha,

uma hora após se passar por Évora. Famosa pelo

seu Palácio Ducal e pelas pedreiras de mármore,

nesta localidade quase tudo se encontra ligado

àquela bela e preciosa pedra, até os bancos de jar-

dim são construídos com esse nobre material. An-

tónio Alves é o proprietário do hotel, e também

de uma pedreira local, e o Marmòris, tal como o

nome indica, é dedicado ao mármore.

Uma requintada pedra mármore italiana com

camadas de preto e branco incrustadas, altamente

polidas e estampadas, decora o hall de entrada.

O mesmo material molda as colunas, podendo ser

apreciada uma escultural obra de arte no foyer,

finamente decorado por árvores que nascem de

rochas talhadas com pequenas pedras de már-

more talhadas.

The rooms on the first floor are complete with
a private terrace overlooking the courtyard,
which is mostly taken up by the swimming
pool (covered in the cooler months) attached
to the spa. Modern and sumptuous, the suites
are decorated with yellow and black fabric de-
tailing, and a large mirror cleverly doubles at
the click of a switch to the TV. The bathrooms
are, as expected, floor-to-ceiling clad with
marble. In keeping with an intimate interior,
the stone is of a glorious pink hue with streaks
of black veins running through it.  

The same applies to the inside of the spa
downstairs, which is quite a treat, especially
after a long drive up from the Algarve. The
pool is of a perfect temperature and is fitted
with spouting water fountains. There is also a
long marble (of course) sitting Jacuzzi and
small pool below with two perforated loungers

Alentejo Marmòris Hotel & Spa is a haven for gastronomy, relaxation and a mine of marble

O Alentejo Marmòris Hotel & Spa é um refúgio de gastronomia, relaxamento e 

uma mina de mármore
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delivering jets of massaging water for blissful
relaxation. 

The hotel’s in-house chef is the acclaimed
Pedro Mendes, who has made rustic Alentejo
cuisine his signature. Originally from Lisbon,
Mendes began his professional life training to
be a lawyer, but his passion for cooking and
hospitality was stronger and he spent time

Os quartos no primeiro andar são complemen tados

por um terraço privado com vista para o pátio,

que é ocupado, na sua maior parte, pela piscina

(coberta nos meses mais frios) anexada ao spa.

Sumptuosas e modernas, as suites são decoradas

com detalhes em tecido amarelo e preto, e um

grande espelho transforma-se, inteligentemente

e com um simples toque, em televisão. Como

seria de esperar, as paredes da casa de banho são

totalmente revestidas a mármore. Por forma a

manter um interior intimista, a pedra apresenta

um majestoso tom cor-de-rosa cruzado por listas

e veias negras. 

O mesmo padrão é aplicado ao spa, no andar

de baixo, que é um verdadeiro deleite, especial-

mente após uma viagem do Algarve. A piscina

tem a temperatura perfeita, e está equipada com

cascatas de água. Há ainda um longo jacuzzi de

mármore (como não podia deixar de ser), e uma

pequena piscina, em baixo, com duas espreguiça-

deiras perfuradas por jatos de água que propor-

cionam um relaxamento inesquecível.

A cozinha do hotel está sob o comando de

Pedro Mendes, que fez da rústica culinária do

Alentejo a sua assinatura. Mendes nasceu em

Lisboa, e começou por estudar Direito, mas a sua

paixão pela cozinha e pela hospitalidade revelou-

se mais intensa, passando algum tempo a traba-

lhar na alta cozinha de Paris e na Bélgica, antes

de dirigir o restaurante da Cinemateca de Lisboa.

working in restaurants in Paris and Belgium,
before running the restaurant at Cinemateca
film museum in Lisbon. He also spent a cou-
ple of years managing a gastropub in Dublin,
Ireland, so he knows all about comfort food
and the perfect pint of Guinness. He later
went on to open one of the first sushi restau-
rants in Lisbon, which shows how versatile he
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can be. For Mendes, as with all the top
chefs, the secret for a great dish is using qual-
ity ingredients. The Alentejo is a rich source
of natural produce and, depending on the sea-
son, he can be found foraging for the very best
produce or organically growing his own. 

Apart from the gastronomy at Marmòris,
the town offers some visual delights that can-
not be missed. Vila Viçosa is home to the
stunning Ducal Palace and the hotel provides
a tour service by a dedicated “storyteller”, a
personal tour guide for guests, who will delight
you with the fascinating history of the Palace,
from the first Duke of Braganza to the return
of the Portuguese royal family under King Car-
los I after the Napoleonic invasion of the Iber-
ian Peninsula. The royal family had to flee
again in 1910, this time to England, due to a
Republican revolution and the residences of
the monarchy were closed to the public. It was
not until 1984 that the Palace was re-opened
and it currently houses one of the largest and
most varied collections of horse-drawn car-
riages in Europe. 

The other stop on the tour is António
Alves’ quarry, just a few kilometres from the
Palace. This is something to behold — a large
gaping chasm, where monster trucks and ex-
cavators ceaselessly toil, and massive blocks of
marble are hewn and hoisted up by industrial

Além da gastronomia oferecida pelo Marmòris, a

cidade oferece algumas delícias visuais que não

devem ser perdidas. Vila Viçosa é o lar do deslum-

brante Palácio Ducal e o hotel oferece um serviço

de excursões com um “contador de histórias” —

um guia pessoal para os hóspedes, que irão deli-

ciar-se com a fascinante memória do palácio,

desde o primeiro Duque de Bragança até ao re-

gresso da família real portuguesa e do rei D. Carlos

I após a invasão napoleónica da Península Ibérica.

A família real refugiou-se novamente em 1910,

desta vez em Inglaterra, devido a uma revolução

republicana, e as residências da monarquia foram

fechadas ao público. Após 1984, o palácio foi rea-

berto e abriga atualmente uma das maiores e

mais variadas coleções de carruagens puxadas por

cavalos da Europa.

Outro ponto de paragem da visita é a pedreira de

António Alves, situada a poucos quilómetros do

palácio. Este local é digno de contemplação: um

grande abismo, onde enormes camiões e escava-

doras trabalham incessantemente e são cortados

blocos maciços de mármore, içados por cabos e

guindastes industriais. A sua classificação é feita

mediante determinados critérios, sendo depois

cortados por serras de fio diamantado. A grande

maioria é exportada para o Médio Oriente, onde

há uma enorme procura por esta luxuosa pedra.

A espetacularidade do local fará com que o

hotel promova a pedreira como um espaço único
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O chefe geriu também, durante alguns anos, um

gastropub em Dublin, na Irlanda, fazendo dele um

conhecedor de comida caseira e do perfeito sabor

da cerveja Guinness.

Mais tarde, e como prova da sua versatilidade,

abriu um dos primeiros restaurantes de sushi em

Lisboa. Tal como todos os grandes chefes, Mendes

acredita que a qualidade dos ingredientes é o se-

gredo para um bom prato. O Alentejo é uma rica

fonte de produtos naturais e, dependendo da

época, é possível encontrar o chefe em busca dos

melhores ingredientes ou cultivando organica-

mente os seus.  
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cables and cranes. They are then graded for
quality and cut to order by diamond-edged
saws. Not surprisingly, the vast majority is
shipped out to the Middle East, where there
is huge demand for this luxurious stone. 

As the site is so spectacular, the hotel will
soon promote the quarry as a unique and un-
usual space for events, complete with an over-
hanging viewing platform with transparent
floor, not for the faint hearted or suffers of ver-
tigo, but do not worry — they did a promo-
tional shoot with a car parked on the platform,
thus proving its weight-loading capacity. There
will also be a traditional Portuguese restaurant
at the top with panoramic view.

There is much to see and do in this area
of the Alentejo, with Évora being a major
attraction, boasting numerous historical mon-
uments, a Roman temple, medieval walls
and the famous skeleton-adorned Chapel of
Bones. But closer to Vila Viçosa is the tiny vil-
lage of Evoramonte (or Évora Monte), where
you will find a castle dating back to around
1300. The view from the castle is truly breath-
taking: in every direction all one can see is un-
dulating countryside interspersed by villages
dotted around the landscape. 

The Alentejo Marmòris Hotel & Spa is a
five-star hotel of the highest standard, yet it is
also a family business with António’s daughter,
Susete, managing the day-to-day operation as
her father mostly oversees the other side of the
business at the quarry. Its opulent marble fur-
nish may be glitzy, but the hotel also has the
distinct feeling of personal touch, from the

impeccable dishes prepared and presented by
chef Pedro Mendes to the special touch of the
storyteller.

It may seem like a bit of a trek to reach
Vila Viçosa from the Algarve, but it is well
worth the journey and expense. Marmòris is
far from the madding crowd and definitely ap-
peals to those who truly appreciate fine dining
and pampering, as well as those wishing to
gain an incredible insight into the local marble
economy and the rich history of the region. 

www.alentejomarmoris.com �

e fora do comum para eventos, complementado

por uma plataforma suspensa de observação, com

piso transparente, não aconselhável a pessoas

sensíveis ou a quem sofra de vertigens. Mas não

tenha receio — foi realizado um vídeo promocio-

nal com um automóvel estacionado na plata-

forma, provando, assim, a sua capacidade de

resistência. O espaço acolherá ainda um restau-

rante de comida tradicional portuguesa com vista

panorâmica. 

Há muito para ver e fazer nesta área do Alen-

tejo, sendo Évora uma grande atração, ostentando

numerosos monumentos históricos, um templo

romano, muralhas medievais e a famosa Capela

dos Ossos, adornada por esqueletos. Mais perto

de Vila Viçosa encontra-se a pequena aldeia de

Evoramonte (também conhecida como Évora

Monte), onde existe uma fortificação datada de

cerca de 1300. A vista do castelo é de tirar o fôlego:

em todas as direções, tudo o que a vista abrange

é um campo ondulante intercalado por aldeias

pontilhadas pela paisagem.

O Alentejo Marmòris Hotel & Spa é um hotel

de cinco estrelas do mais alto nível, mas é

também uma empresa familiar, onde a filha de

António, Susete, gere a operação, enquanto o

pai supervisiona o outro lado do negócio, na pe -

dreira. A glamorosa mobília de mármore pode ser

opulenta, mas o hotel apresenta um distinto

toque pessoal, desde os pratos apresentados

pelo chefe Pedro Mendes ao toque especial do

contador de histórias.

A jornada para Vila Viçosa a partir do Algarve

pode parecer longa, mas a viagem e o custo ine-

rente são recompensados. O Marmòris está longe

dos aglomerados urbanos e apela definitivamente

a quem aprecia bons restaurantes e mimos, bem

como a quem deseja explorar a economia do

mármore local e a rica história da região.
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