Se procura desligar-se por momentos
da vida stressante da cidade, e “viver de
forma plena e com conforto” na natureza,
as Casas de Incensos são o espaço ideal
para se hospedar durante uma viagem
aos Açores. Um projeto que surgiu
senvivelmente há 8 anos, é hoje um
espaço de referência na região açoriana.

Carlos Sousa Dias, agregado ao mundo da arquitetura e Portugal
design de Inovador
interiores,
decidiu ingressar na área da hotelaria, optando por um espaço que se “envolvesse
com a natureza e fosse ao mesmo tempo um corte com a civilização”. O nome
“Incensos” não é por acaso, pela relação com as àrvores de incensos que rodeiam
as próprias casas, proporcionando um cheiro divinal e característico das flores
brancas na primavera.
A estrutura deste empreendimento passou pela recuperação das casas “baseada no processo construtivo da época”. Neste momento, o projeto apresenta
um leque de 8 casas, nas quais 5 delas são apartamentos T1 (quarto, sala, casa
de banho e terraço) e as restantes funcionam como apoio (recepção e zona de
pequenos almoços). Além das paisagens deslumbrantes e da vista privilegiada
para o mar, pode ainda usufruir do “tanque”, usualmente conhecido pela piscina.
Normalmente, os hóspedes que procuram este alojamento vêm “da Europa,
principalmente os alemães, mas também muitos portugueses”, deixando sempre
um feedback muito positivo, conforme assegura o proprietário.
Na opinião do nosso interlocutor, este projeto foi fundamental para o seu
crescimento pessoal enquanto arquiteto, bem como pela bagagem cultural que
lhe acrescentou, por ser “uma aprendizagem constante, com uma vertente
mais humana e tradicional”. No fundo, são conhecimentos que vai adquirindo e transporta consigo para qualquer lugar, até mesmo para os próprios
trabalhos de arquitetura.
Efetivamente, o melhor do turismo está aqui, em Portugal, por isso
os objetivos de 2019 passam pela “melhoria a 100% do espaço”,
nomeadamente pela expansão dos serviços de pequeno de almoço
para outras dimensões, já que “hoje em dia a vida diz-nos que fazer
a comida é uma forma de nos aproximarmos uns dos outros”.
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natureza…

