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PENAFIEL

Bebé continua
internado
Continua nos cuidados intensivos do S. João (Porto) o
bebé de 16 meses de Luzim,
Penafiel, encontrado na passada sexta-feira pela mãe a
boiar no tanque do quintal
adjacente à casa onde mora.
As notícias médicas não têm
sido animadoras, mas o bebé
vai dando, de vez em quando, sinais de que estará a reagir bem ao tratamento.

GAIA

Acidente com um
ferido em Miramar

Edifício na Rua de Sá da Bandeira está actualmente em obras. O design de interiores – que pode ver nas imagens virtuais – é do ateliê da designer Nini Andrade e Silva

Hotel Teatro resgata
a memória do Baquet
Porto Unidade, junto ao Sá da Bandeira, deverá abrir portas em Maio
_ DORA MOTA
_ dmota@jn.pt

Em Maio, um novo hotel de charme vai
abrir no Porto, ao fundo da Rua de Sá
da Bandeira. Vai chamar-se Hotel Teatro, em homenagem ao Teatro Baquet,
ali edificado em 1859 e destruído por
um incêndio 29 anos depois. Toda a
decoração é inspirada no palco.
O hotel, com 74 quartos, é um
investimento familiar de Alexandra Lopes e do marido, a quem o
negócio da hotelaria não é estranho. O bisavô de Alexandra comprou o Grande Hotel do Porto,
que continua na família desde então e onde ela trabalhou durante
seis anos. Depois disso, Alexandra Lopes andou cerca de três
anos à procura de um lugar para
criar o seu próprio hotel.
Viu prédios na Ribeira, mas a
exiguidade dos edifícios obrigaria a unir dois ou mais. Acabou
por encontrar o edifício no número 84 da Rua de Sá da Bandeira,
quase ao lado do teatro com o
mesmo nome, à venda num fundo imobiliário. O imóvel já foi da
CUF e do Grupo Mello.
“Tinha uma boa localização e

O Teatro Baquet foi mandado
construir pelo alfaiate
portuense António Pereira Baquet,
quando regressou da emigração em
Espanha, em 1859. Desenhou ele

mesmo o projecto. A sala tinha 82
camarotes, galeria comercial e ligações às ruas de Santo António (actual
31 de Janeiro) e de Sá da Bandeira. Na
noite de 20 para 21 de Março de
1888, estava em cena a ópera cómica
“Dragões de Villares”, com lotação
esgotada, quando deflagrou um
incêndio. O poeta Hamilton de
Araújo, que abandonara a sala cedo
por estar doente (tinha tuberculose)
olhou para trás e a luz das chamas
parecia-lhe o dia a nascer. Mais de
cem pessoas morreram e a tragédia
marcou a cidade: no dia seguinte (na
imagem) ainda se retiravam cadáveres. O incêndio destruiu o edifício e,
no seu lugar, foram construídos os
Armazéns Hermínios e funcionou
depois uma dependência da Companhia União Fabril (CUF). No cemitério
de Agramonte, há um jazigo em
homenagem às vítimas do incêndio.

era um prédio dos anos setenta,
que não implicava uma grande
restruturação”, refere a proprietária. O nome é uma homenagem ao
antigo Teatro Baquet, que foi uma
salas de espectáculos mais importantes do Porto na segunda meta-

de do século XIX e ficou na história da cidade também pela tragédia (ver caixa).
A decoração foi entregue ao
ateliê da designer Nini Andrade e
Silva, que concebeu juntamente
com o arquitecto Miguel Brito

A tragédia do Teatro
Baquet fez a noite
do Porto parecer
quase dia

Nogueira um projecto de interiores inspirado na arte cénica. Predominam os tons dourado e bronze, a iluminação dos corredores é
feita por projectores, sobre as camas há palas a lembrar os arcos do
palco e há candeeiros suspensos
quais cabos de cena.

“Concorrer pela diferença”
Em homenagem ao palco, várias
divisórias entre espaços - como
algumas paredes e as portas dos
armários - são cortinas. O objectivo é abrir portas em Maio, com
preços destinados a um segmento
médio-alto. “Sendo um hotel independente, não podemos concorrer pelos preços, temos que
concorrer pela diferença”, refere
Alexandra Lopes.
No interior do hotel, já se nota
a luz coada pela decoração dourada e alguns quartos estão alinhavados. A suite tem uma vista privilegiada da Baixa. A recepção,
onde vai ficar o bar, será a última
parte do hotel a ficar pronta. A
enorme parede cega do terraço
interior terá também uma decoração alusiva ao teatro.■
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Segunda-feira 22N

Uma colisão entre duas viaturas ocorrida, ontem, cerca
da 12.20 horas, na Avenida de
Gago Coutinho, em Miramar, Gaia, provocou ferimentos ligeiros numa mulher. Os Bombeiros Voluntários da Aguda estiveram no
local do acidente com quatro
viaturas, incluindo uma de
desencarceramento, e nove
elementos.

GRANDE PORTO

Consulta pública
da variante à EN14
Termina sexta-feira a consulta pública do estudo de impacte ambiental do projecto
da variante à EN 14, que ligará o nó do Jumbo, na Maia, ao
nó de Cruz, em Famalicão,
passando pela Trofa. O processo pode ser consultado na
Agência Portuguesa do Ambiente, na CCDR-N e nas autarquias que serão atravessadas por esta nova via.

SANTO TIRSO

Fotografia no
museu municipal
Os fotógrafos Virgílio Ferreira, Luís Romão e Raul Pulido
Valente expõem, até ao próximo dia 8 de Março, os seus
trabalhos no Museu Municipal Abade Pedrosa, no concelho de Santo Tirso. A mostra “Modos de ver”, que apresenta três visões e perspectivas dos referidos autores,
tem entrada livre.

PORTO

Jogo no Dragão
provoca acidentes
O jogo entre o FC Porto e o
Braga gerou, ontem, a tradicional confusão à volta do
Estádio do Dragão. Antes do
desafio, marcado para as
20.15 horas, a PSP não teve
mãos a medir. Ainda não
eram sete da tarde e, só numa
hora, registou oito acidentes
por causa das pressas e do
estacionamento caótico.

