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MAIS

O Dolce CampoReal Lisboa tem um spa renovado
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esconder legenda

SPA MANDALAY, DOLCE CAMPOREAL LISBOA

Devolvam-nos o pescoço, se faz favor
09.04.2017 Rita Pimenta

Fala-se da Birmânia q uase sempr e por ma us motivos. Mas este é bom. Um spa com filosofia e t écnicas daquele paí s abriu há po uco tempo
perto de Torr es Vedras. No Mandalay, sentimos o corpo a deix ar de nos per tencer
A massagem que nos coube em sor te tinha por nome Ab yhanga, que faz par te dos r ituais Sundãr i, “uma abor dagem holí stica e natural à belez a
e bem-estar” baseada “na antiga sabedor ia Ayur veda”. Nomes bonitos e exóticos que só não nos le varam aos céus por que não arr iscámos
entrar num balão de ar q uente, como estava previsto. Ainda assim, corpo e ment e como que esvoaçaram na sala K atmandu do r enovado spa
do hotel Dolce CampoR eal Li sboa (https://www.dolcecampor eal.com/pt/spa/).
A terapeuta que nos coube em sor te tinha por nome M elissa Ferr eira, que foi ajudar no arr anque do pr imeir o Mandalay em Portugal, tendo
sido a r esponsável por “per dermos” o pe scoço e vermos fugir a t ensão par a ender eço desconhec ido. Não estava previsto. Obrigada.
Depois de definido o nosso dosha predominant e (através de um inq uér ito e seguindo a tipolo gia indiana de c aracterização da personalida de),
veio uma br eve explic ação do que se ir ia passar na quela manhã: “Abyhanga é uma massagem com or igem indiana. É de r elax amento, não é
muito profunda, se bem q ue eu possa adaptar a pr essão (mai s forte ou mai s suave) às suas preferências”, descreve a terapeuta. Inf orma ainda
que “é uma massagem que não tem muito trabalho muscular , trabalha mai s com a par te energética”. Seja. Vamos a i sto.
Numa sala conf ortável, bem cheir osa (numa mi stura que par ece ser de gengibre, limão , canela) e com a m úsica que se espera nestes
ambientes, entr egamo-nos às mãos de M elissa. Mais adiante, também à pr essão dos seus ant ebraços.
Embor a centr ada sobretudo nas cost as e pescoço, os membr os super iores mer ecem alguma atenção neste ritual, cuja na tureza e aroma dos
óleos utiliz ados dur ante a massagem são escolhidos em funç ão do (tal) dosha dominant e do client e, previament e descodific ado. Há três

doshas : Vata, Pitta, K apha. E as t erapias que aqui se executam focam-se na man utenção do equilíbr io entr e eles.

Dança de pés nus
Par ece contr aditório falar em delic adeza e firmez a, mas é exactamente isso que a terapeuta consegue exercitar nos mo viment os, or a mais
localiz ados or a mais abrangentes, que vai impr imindo sobr e nós. Não a vemos, estamos de barr iga para baixo, mas é fác il imaginá-la n uma
espécie de danç a à nossa volta. Por vezes, descobr imos-lhe os pé s. Sabemos que está descalça. “É par a não incomodar com o barulho dos
passos que os chinelos far iam”, explic ará depois, acrescentando, “e a energia da terr a fluir á melhor a través de nós, terapeutas, até chegar a
quem está no tr atamento”.
No final, e falando de pé s, coube-nos em sor te outro impr evisto. E outra terapeuta. De seu nome N atasha V ieir a, que nos diz: “Est e lava-pés é
muito usado no Or iente. Pode acontecer lo go no iníc io do r itual, como boas-vindas, par a a pessoa se limpar de q ualquer tensão, agitação e
stress, ou como despedida, par a expulsar definiti vamente aquilo que não é nece ssár io e ainda a per turba.”
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mergulhar em águ a morna: “Est ou a usar um e sfoliante de meen , ingrediente botânico r ecorr ente na tradição Ayur veda. Pr ovém de uma
árvore com características cur ativas, chamam-lhe ‘ árvore-farmác ia’.”
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Conta-nos ainda que é usual, na Índia, plant arem-na junto de hospitais e outras unida des de saúde, “pelo poder de pur ific ação do ar ”.
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O “arr anhar ” que sentimos dur ante aOPINIÃO
reconfortante
massagem deve-se “a sementes
de tâmar as, que são desintoxic antes”. E q ueMAIS
bem que sabe
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quando pr essiona um pont o algures no centr o da plant a do pé: “É o ple xo solar, onde vamos busc ar a energia. U m ponto impor tante para
estimular a c irculaç ão linfá tica. Actua no diafr agma, se estivermos a falar de r eflexologia.” E sugere que o pr essionemos diar iamente dur ante 15
segundos.
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Uma equipa intuitiva
Este é o primeir o spa com a mar ca Linda M eredith, “a rainha dos fac iais” ou “a mar ca das estrelas de cinema”. Ela tr ata todos aqueles que “têm
de cuidar m uito bem do vi sual, usando o xigénio, colagénio, V-tox (s ubstituto do botox), com gr ande efic ácia e em pouco tempo”, disse Pedro
Amar o, dir ector-geral da T op Spa, na apr esentação do Mandalay à comunic ação social.
Já com sete spas a operar em unida des hoteleir as de cinco estrelas, aquele r esponsável quis sublinhar “ a competência da equipa que acolheu o
conceito Mandalay”, pois percebeu r apidament e “a essência das mar cas” e “mant eve-se rigorosa nos pr otocolos”, além de se r evelar “m uito
intuiti va”.
Referiu ainda a q ualidade da mar ca exclusiva par a homens, The R efiner y – London, com or igem há dez anos em M ayfair, L ondr es. “O spa ficou
afamado e a mar ca decidiu c riar uma gama de pr odutos de cuida dos masculinos, q ue é das mai s extensas que exi ste em spa”, inf ormo u. “É o
que eu uso”, declar ou.
Não é um pormenor o f oco no uni verso masculino par a esta unida de hoteleir a, já que acolhe m uitos pr aticantes de golfe, maior itariamente
homens. Par a eles, há uma sér ie de tr atamentos especializ ados, adequados às lesões e postur as contin uadas desta prática despor tiva.

Uma harpa por dedilhar
Pedro Amar o justifico u a experiência em balão de ar q uente como “símbolo de um dos melhor es passeios de balão do m undo, que é feito em
Bagan, uma c idade com mai s de 1400 t emplos budi stas e que podem ser vi sitados sem qualquer contr olo”. Já “Mandalay” foi escolhida por ser
“uma das pr incipais cidades da Birmânia, loc aliz ada numa zona e stratégica entre a Índia, a T ailândia e o Bangla desh, com algumas de ssas
paragens a dar nome s às salas do spa”.
Mandalay Spa cont a com oito salas (falt ava ainda abr ir uma no moment o da nossa vi sita), duas par a casal, com boas ár eas, algumas com
janelas amplas e vi sta par a o campo de golfe. Há ainda a possibilida de de fazer o “per curso de águ a”, com pi scina de hidr omassagem e jacuzzi,
que se complement am com duche s sensor iais, sauna, banho tur co e fonte de gelo.
A decor ação pareceu-nos ajustada à geografia e uni verso pr opostos. A vontade de dedilhar uma harpa birmane sa or iginal foi impedida pelo
vidr o que a pr otegia, mas pôde-se observar de per to as escultur as em teca (madeir a abundante naquelas la titudes) tr abalhadas por ar tesãos
locais.
O dir ector-geral da T op Spa di sse depois ao Lif e&Style que este espaço quer t ambém ser vir a populaç ão de Torr es Vedras: “Não é exclusivo
para os hóspedes do hotel nem par a os residentes do condomínio [int egrado no terr eno envolvente]. Quer emos ter aqui pessoas da r egião.” E
lembr a que a entr ada par a o spa é independent e da do hotel, facilitando o acesso dir ecto.
Voltando ao tr atamento, faltou menc ionar q ue antes ainda do la va-pés, tivemos dir eito a uma br eve demonstr ação do que ser ia a Facial Dosha,
com massagem no topo da cabeça, nas fontes e na testa. Par a nos despertarem do r elax amento total, usar am um peq ueno sino . Um tilint ar
divertido que nos r emeteu par a a infânc ia.
Fico u a vontade de voltar, cer tos de que, sem a pr eocupação de transmitir a inf ormaç ão que aqui se tr ouxe, não “per deremos” apenas o
pescoço. Teremos então de reclamar a de volução de um corpo e squecido, talvez pendur ado no bengaleir o e cer tamente a esvoaçar.

Dolce CampoReal Lisboa
Rua do Campo, Tur cifal, T orr es Vedras
T. 261960909
campor eal@mandala y-spa.com
Massagem Abyhanga (Sundãr i) — 55 minutos (90€); 8 5 minutos (150€)
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