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Santiago de Alfama Boutique Hotel, Lisboa

PALÁCIO MEDIEVAL COM AMBIENTE
CONTEMPORÂNEO E ARROJADO
n
O SANTIAGO DE
ALFAMA É UMA
VERDADEIRA
CAIXINHA DE
PANDORA,
QUANTO MAIS SE
ANDA POR ELE,
MAIS HISTÓRIAS
SE DESCOBRE,
COMO O SÍTIO
ARQUEOLÓGICO
ENCONTRADO
DEBAIXO DE UMA
SALETA COM PISO
DE VIDRO, COMO

Q

uando cheguei a este
hotel boutique e circulei
pelo perfumado lobby,
senti que ali encontraria
uma história muito
especial. E foi o que aconteceu, pois a
rua Santiago, no bairro de Alfama é
uma das mais antigas de Lisboa.
O novíssimo Santiago de Alfama,
aberto em 2015, fica exatamente
embaixo do Castelo de São Jorge e ao
lado da igreja de Santiago, igrejinha
em que Cristóvão Colombo se casou
com a nobre portuguesa Filipa
Moniz Perestrelo em 1480.
O prédio onde hoje funciona este
hotel 5 estrelas, era no século XV, o
Palácio dos Castros e que mais tarde
acabou sendo muito danificado pelo
terremoto que aconteceu em 1755.
No começo do século XX o palácio
e o bairro ficaram muito degradados
se transformando numa vila operária.
O palácio com seus 19 quartos passou
a abrigar 19 famílias. Hoje, estes
19 aposentos são as maravilhosas,
espaçosas e contemporâneas suítes
do hotel.
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Em 2008 quando as reformas
começaram para a criação deste
esplêndido hotel, foram encontrados
durante as escavações, sítios
arqueológicos da época dos romanos
que podem ser admirados, pois
foram deixados visíveis para os
hóspedes. Também foi encontrada
uma câmara com arcos de
sustentação, feitos com grandes
blocos de pedra, que foi restaurada
e se transformou numa ala com
quatro super suítes que circundam

este lounge, sendo um espaço ideal
para receber uma grande família!
Ao entrarmos nas suítes, com sua
incrível luz natural, rapidamente se
percebe o quanto elas são elegantes
e o quanto se tornarão memoráveis.
Cada uma tem características e
espaços diferentes, pois foi mantida
a estrutura original do palácio. Nas
poltronas e sofás temos os veludos
em cores vibrantes que fazem um mix
elegante com os móveis em madeira
e espelhos que vieram da Índia e com

as peças do mobiliário especialmente
desenhadas para o hotel. Algumas
das suítes têm acesso para um pátio
interno com um belo jardim vertical.
A suíte do quarto e último andar,
com vista para o Tejo, é quase um
loft e tem uma charmosa banheira
branca integrada ao quarto.
Pude experimentar a massagem e
uma bela esfoliação no Beauty Space,
onde encontramos profissionais que
cuidam também de nossos cabelos
e unhas.

O hotel tem, interligados, um
salão onde podemos receber nossos
convidados para um grande jantar,
um bar e um restaurante que
também serve na calçada refeições
a qualquer hora, em baixo das
frondosas árvores que estão na frente
do hotel. Você vai se deliciar com
os pratos do chef Carlos Robalo que
segue uma tendência mediterrânea,
onde minhas sugestões são o Atum
dos Açores ou o Risoto Cremoso de
Choco (tipo de lula).

São nos pequenos detalhes que
sentimos a presença de um staff
atento e bem preparado. Preciso
destacar a fantástica seleção musical
feita pela Heleen Uitenbroek Rosa
da Silva, uma expert em hotelaria,
que junto com seu marido Manuel
Rosa da Silva comandam, pessoal
e diariamente, esta pequena e
premiadíssima joia.
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www.santiagodealfama.com
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