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Parte I 

Introdu~ao 

Os 11 hectares on de esta implantado 0 Resort foram escolhidos a partir do mar, num 
passeio de barco feito, em 1966, por George Ansliy, um ingles que construiu 0 

empreendimento inspirado na zona mais luxuosa da Sardenha. 
Ajudado pelo genro, 0 Arq2 Almeida Araujo, George Ansliy da inicio a constru<;ao de um 
projecto turistico no local. Inicialmente sao construidas vilas que sao vendidas a 
privados. Da lista de compradores, fizeram parte, entre outros, os nomes de Lady 
Goldsmith, Lord Duncan Sandys, Dom Vasco da Cunha e Eva Gabor. 
Entretanto, em 1967, surge um acontecimento que viria a ter uma influencia hist6rica e 
decisiva na designa<;ao deste bela projecto: - 0 nascimento de Lara, neta de George 
Ansliy. A propriedade passou entao a chamar-se "Vilalara" em homenagem a jovem 
recem nascida. 
Mais ou menos por esta altura, em 1968, 0 Sr. Leon Levy, visita a propriedade, e 
apaixona-se perdidamente pelo local. Dois anos mais tarde adquire Vila lara 
transformando-a num "Clube Privado" . 
Vilalara continuou a crescer ao longo dos anos, transformando-se num paraiso 
escondido, de rara beleza e discri<;ao, com um enquadramento paradisiaco, capaz de 
satisfazer a clientela mais exigente, que procura privacidade e exclusividade. 
Pela mao do Sr. Leon Levy e do Arqt2. Ramiro Laranjo, Vilalara progride na sua evolu<;ao, 
sempre respeitando os tra<;os originais e transformando-se, gradualmente, no 
aldeamento que e hoje. 
Em 1990, 0 primeiro centro de Talassoterapia de Portugal, e construido em Vilalara. A 
concep<;ao deste centro para curas e terapias a base de agua do mar deve-se a Jean 
Bobet, de Biarritz, - uma das maio res celebridades mundiais em Talassoterapia, ao 
arquitecto de Vilalara, Ramiro Laranjo, e a Samuel Paillat, um decorador de interiores de 
Geneve. 
Ap6s as remodela<;6es, 0 Centro de Talassoterapia considerado pela revista inglesa -
Conde Nast Traveller - um dos cinco melhores do mundo, e complementado agora com 
uma oferta de Spa e aposta em novas programas de emagrecimento e bem-estar. 
o Centro de Talassoterapia e Spa ocupa uma area de 2600 m2 e conta assim com 20 
cabines para tratamentos de Talassoterapia e 22 cabines para tratamentos de Spa e 3 
tres piscinas. Esta aposta na diversifica<;ao da oferta estende-se a oferta fitness que foi 
totalmente renovada. 
o Centro de Talassoterapia e Spa de Vila lara representa tudo 0 que ha de melhor em 
termos de utiliza<;ao do clima marinho atlantico, e dos seus derivados, com fins 
terapeuticos, colocando a disposi<;ao, dos seus clientes, equipamentos e tratamentos 
modernos. 
A Talassoterapia e uma terapia preventiva por excelencia. Gra<;as a ac<;ao especifica do 
meio marinho e ao acompanhamento global e natural do corpo, os medicos conseguem 
prevenir os desequilibrios capazes de prejudicar 0 metabolismo. 

6167 



, 
) , 
) , 
) 

) 

) 

I 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

I 

I 
) 

, 

A agua do mar e uma autentica fonte de elementos vitais. Devido as suas qualidades 
biologicas e a sua composi~ao fisiologica, semelhante ao plasma humano, contendo 92 
dos 120 oligoelementos recenseados, a agua do mar possibilita a renova~ao do 
metabolismo. 
A Talassoterapia considera cada caso um caso unico, e cad a cliente segue um 
tratamento especificamente adaptado as suas necessidades. E a consulta medica inicial 
que determina, para cada individuo, a planifica~ao dos tratamentos. Razao pela qual 0 

Centro poe a disposi~ao dos seus clientes, uma equipa de medicos, osteopatas, 
fisioterapeutas e hidroterapeutas formados segundo as tecnicas de Talassoterapia mais 
recentes. 
Em Setembro de 2007, 0 grupo Amorim Turismo adquire a totalidade do resort, agora 
designado por Vilalara Thalassa Resort, 0 segundo hotel da holding a ser desenvolvido 
pela marca Blue&Green Hotels. 
No dia 20 de Junho de 2009, apos oito meses de obras de renova~ao, 0 primeiro resort 
cinco estrelas do Algarve - 0 Blue&Green Vilalara Thalassa Resort reabriu com uma nova 
imagem, adaptado as exigencias do mercado e capaz de satisfazer as expectativas dos 
seus clientes. 
Vilalara Thalassa Resort e composto por 104 Suites Junior, 7 suites e 13 apartamentos. 
Todos com acesso gratis a Internet sem fios. 05 quartos tem areas amplas, sao 
confortaveis e estao decorados em tons neutros em harmonia com a envolvente que 
rodeia 0 resort: a Natureza. 
Todos tem um terra~o privativo com vista para os jardins, para 0 mar ou para as 
piscinas. 
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Figura 1 - Quartos do resort 

7/67 


























































































































