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Vila Viçosa é a única princesa que o Alentejo tem. Uma Vila com história
e dona de um grandioso Paço Ducal que deixa muitos de queixo caído.
Tínhamos passado por lá, há uns meses, a propósito da capa da edição de
outono da Espiral do Tempo. Regressámos em outubro para visitar o Alentejo
Marmòris Hotel & Spa. Connosco levámos dois Boy.Friend Tweed da Chanel.

Chanel Boy.Friend
Tweed numa relação
perfeita com os
mármores do hotel.
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como spa de referência na Europa. Ao todo estão disponíveis 44 quartos de diferentes categorias, com destaque para
a impressionante suíte árabe que reúne uma grande parte
das referências estéticas presentes no hotel.

O local
O Alentejo Marmòris Hotel & Spa***** foi construído a
partir de um antigo lagar de azeite pela visão dos proprietários e pela assinatura dos arquitetos João Paulo Ferrão e
Miguel Câncio Martins. O fio condutor passa precisamente
pela utilização do mármore, tendo em conta o facto de Vila
Viçosa se situar na zona dos mármores de Estremoz e de
os proprietários do hotel deterem também eles próprios,
uma pedreira na zona – aliás, a visita a essa pedreira está
contemplada como possível passeio oferecido pela direção.
Depois de quatro anos de recuperação, o hotel abriu portas
em 2013 e funciona hoje também como espaço de eventos e

O(s) relógio(s)
Lançado em 2014, o Boy.Friend Tweed veio complementar
a linha Boy.Friend da Chanel na qual o formato de caixa
evoca o formato do frasco do perfume Chanel No 5, que,
por sua vez, evoca a vista aérea da Place Vendôme, em Paris.
Aliás, no domínio da sua coleção de relógios, este formato
tinha já sido adotado pela marca no Chanel Première. A
coleção Boy.Friend por si só joga com uma certa dualidade
entre o discreto e o secreto, brincando com o conceito de
relógio que é também um companheiro e com aquela ideia
da mulher que adota um relógio masculino para si.
Com o Boy.Friend Tweed, no entanto, a marca quer ir
ainda mais longe, cruzando os limites entre o masculino
e o feminino ao ter o tweed como inspiração – um tecido
que Mademoiselle Chanel soube tão bem pedir emprestado ao guarda-roupa masculino para o reinventar nos
anos 50 no seu universo e torná-lo num casaco tão elegante quanto feminino. E no novo Boy.Friend Tweed é
isso mesmo que se vê: o relógio tem uma bracelete articulada de metal que replica a textura do famoso tecido na
parte exterior.
O Boy.Friend Tweed está disponível em diversos tamanhos. Connosco levámos dois modelos midsize (26.7mm x
34.6mm) equipados com movimento de quartzo: um com
caixa em aço adornada com diamantes, mostrador preto e
com bracelete preta; outro com caixa e bracelete em ouro,
com mostrador branco também adornado com diamantes.
Em termos estéticos, falamos de relógios com caixa geométrica, mostrador bem angulado que nos oferece as horas e
os minutos e a data. Em ambos os modelos, o mostrador

ma manhã magnífica aquela que nos levou a
Vila Viçosa – terra de história, de poesia e de um
património arquitetónico que faz dela a vila princesa do Alentejo. De Lisboa até lá é um saltinho e, nesta
altura, o caminho é por si só um deslumbramento para os
olhos, muito graças aos dourados de outono que por todo o
lado se fazem ver. À medida que seguíamos rumo ao nosso
destino, fomos conversando, entre outras coisas, sobre os
relógios que tínhamos selecionado para fotografar. Tinha
sido opção certa levarmos dois relógios em vez de um;
ficava-nos a dúvida quanto à escolha em si: por serem relógios com um certo cariz urbano e uma irrefutável ligação
a um pilar da moda que faz da sobriedade a sua chancela.
Quando entrámos no hotel que nos esperava, todas as
dúvidas se dissiparam. Não há nada como o efeito surpresa
que funciona bem. Aos nossos olhos, um lobby sofisticado,
mas acolhedor, repleto de padrões e texturas, ancorado na
dupla preto/branco e pontuado por tons quentes, como
o amarelo (que reina) e o vermelho (em pormenores). Os
diferentes tipos de pedras mármore que nos chegaram aos
olhos como elemento central da decoração multiplicaram-se, de imediato, em imensos cenários possíveis.
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guilhoché prima pela simplicidade, se bem que o ligeiro
desnível na zona central contribui para aquele toque de
elegância que faz toda a diferença.
A experiência
Foram dois dias simpáticos por muitos motivos, mas
acima de tudo por termos sido tão bem acolhidos por toda
a equipa. O hotel revelou-se uma verdadeira surpresa,
também pelo contraste entre o exterior e interior. Cá
fora, um edifício distinto e discreto, lá dentro um mundo
repleto de zonas para usufruir e onde apetece ficar. Do
lobby, ao spa, passando pela apetecível piscina exterior
que se prolonga para o interior, pelos quartos, pela suíte
árabe e pelo restaurante, no qual tivemos a oportunidade
de experienciar um momento de gastronomia que nos fica
na memória. E também ali, fotografámos os relógios – ao
jantar e ao pequeno-almoço, sempre com toda a calma do
mundo que só no Alentejo encontramos. É que se o hotel
nos oferece um ambiente requintado, ao mesmo tempo
não esconde a ligação ao local onde está sediado, e tanto
na decoração, como no ambiente, a calma alentejana surge
um pouco por todo o lado. Se quisermos estabelecer pontos
comuns entre espaço e relógio, podemos falar de conforto,
elegância e sofisticação. Mas o efeito surpresa, o nível
de pormenores, os tons e as texturas que encontramos
um pouco por todo o lado também. Aliás, os dois Chanel
que levámos revelaram-se os modelos perfeitos para fotografar, num contraste entre as linhas sóbrias e retas e os
ambientes e padrões que no hotel encontrámos. Por isso
mesmo, na hora de associar os relógios ao espaço, tudo nos
pareceu ideal. E as fotografias que tirámos falam por si.
Fica o convite. §
Mais imagens: espiraldotempo.com
Mais info: alentejomarmoris.com | chanel.com

« ... os dois Chanel que
levámos revelaram-se
os modelos perfeitos
para fotografar,
num contraste entre
as linhas sóbrias e
retas e os ambientes e
padrões que no hotel
encontrámos. Por isso
mesmo, na hora de
associar os relógios
ao espaço, tudo nos
pareceu ideal. »
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O lobby do Alentejo
Marmòris Hotel & Spa.
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Os dois Chanel Boy.
Friend Tweed num dos
muitos recantos da suite
árabe.

A Espiral do Tempo viajou até ao Alentejo Marmòris Hotel & Spa
a convite do mesmo. Não poderíamos deixar de agradecer aos
proprietários do Hotel, a Susete Alves, a Teresa Pinheiro e a toda
a equipa que nos recebeu.
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Uma mesa de damas
convida à descontração
junto ao bar, no lobby
do hotel.

Mais um pormenor do lobby onde fica clara a ligação às pedreiras da zona.

O spa é uma referência na Europa.

A suíte árabe reúne grande parte das referência estéticas do hotel.

O restaurante Narcissus Fernandesii oferece uma reinterpretação
da cozinha alentejana.
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