Portugal Inovador

Genuinidade,

sossego e natureza

A identidade de um povo é sempre uma herança e,
como tal, há marcas que ficam através de filamentos de
pensamentos e ações. Na vila de Porto Judeu (a poucos
quilómetros da cidade que em 1983 fora reconhecida como
Património Mundial da Humanidade pela UNESCO, Angra
do Heroísmo), tivemos oportunidade de observar não só as
expressões de um turismo plural, mas também um projeto
que nasceu para respeitar a musicalidade da natureza - o
ALLuar Lodge.
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Numa primeira observação, constatamos que este espaço bebeu muitas influências
do mundo das viagens, mas foi em 2015 que Alberto Soares, juntamente com a sua
mulher, começou a conceber a sua edificação. Primeiro foi sonho, depois tornou-se
esboço e, perante um alinhamento de circunstâncias, transformou-se em corpo vivo de
tudo o que Alberto e Luciana Soares idealizaram: “o conceito Lodge, no meu ponto de
vista adequa-se na perfeição à forma como vejo o turismo nos Açores, assente sobretudo
em dois pilares fundamentais - conforto e comunhão com a natureza”, explica. Antes de
avançarmos, convém realçar que o nosso interlocutor possui um currículo vasto na área
do turismo e da hotelaria e essa bagagem permite-lhe percepcionar o lugar que cada ilha
dos Açores ocupa no mundo.
Através desse olhar atento, percebemos que o ALLuar Lodge nasce com o intuito de
provar que menos é mais, ou seja com todo o o conforto e uma paissagem soberba a
dimensão dos quartos torna-se secundária. Cada um deles foi disposto ao longo do jardim
sobre o mar, garantindo a privacidade e a vista, em perfeita harmonia com a natureza,
para que desta forma os hóspedes possam desfrutar da tranquilidade que tanto merecem:
“Neste momento, tenho três tipologias de espaços diferentes que nunca quis catalogar.
Gosto de dizer que são quartos de hotel dispersos no jardim. Acima de tudo, gosto de
pensar que os nossos hóspedes regressam a casa, felizes e com vontade de voltar”.
Muita desta envolvência resulta da combinação de vários detalhes. E se hoje o silêncio
humano é considerado um dos melhores atributos, não há dúvidas que o ALLuar Lodge é
o lugar certo para nos ausentarmos dos burburinhos das cidades. Embalados pelo mar,
muitos casais e familias, regressam e recomendam a conhecidos e amigos.
Livre de luxo e de opulências, a ilha Terceira (também conhecida por ilha Lilás) é dona
de segredos que começam agora a ser descortinados.
Para o futuro, o nosso interlocutor considera que é preciso saber estimar aquilo que de
melhor a Terceira tem, e continua focado em garantir que este espaço continue a primar
pela qualidade. Nesse sentido, a equipa do ALLuar Lodge convida a pausar e mima todos
os seus hóspedes ao pequeno-almoço com um cesto repleto de várias delícias regionais.
Porque se nos Açores come-se bem, não há dúvidas de que na Terceira come-se ainda
melhor. Para quem procura a conjunção entre campo e mar, este é o local ideal, para
descansar, meditar e alimentar corpo e mente.

