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A decoração a caráter do Teatro Hotel

divulgação

UMA BRASILEIRA
NO PORTO
“Se fosse para
recomendar um
espaço: o Muuda
(pág. 328), com
oficinas variadas e roupas de
estilistas interessantíssimos
como os Storytailors. Um
restaurante: o Casa D’Oro
(Rua do Ouro, 797, 226-106-012,
restaurantecasanostra.com/
casadoro; 2ª/5ª 12h30/15h e
20h/0h30, 6ª/dom 20h/23h30;
Cc: A, M, V; $$), perfeito para
comer deliciosas pizzas e beber
prosecco à italiana, ou seja,
naqueles copos redondos e
baixinhos. Uma livraria: a Lello
(pág. 321), já eleita uma das
mais belas do mundo.”
Andréia Azevedo Soares é
jornalista e vive no Porto
desde 1999.
arquivo pessoal

país. > Rua Tenente Valadim, 146, 220-

garoupa... > Avenida Serpa Pinto,

404-000, sheratonporto.com; Cc: A, D,

322, Matosinhos, 229-375-553; 2ª/sáb

M, V; diárias $$$.

12h/15h e 19h/23h; Cc: A, M, V; $$.

TEATRO HOTEL Instalado no

BUHLE É o endereço badalado

exato lugar ocupado pelo Teatro

da vez. Não se trata bem de uma

Baquet, de 1859, este novíssimo

novidade. Durante 30 anos, foi um

hotel de design (foi inaugurado

dos restaurantes ícones do norte.

em 2010) é todo inspirado na

Mas reabriu, recentemente, com

temática teatral. A recepção, por

cara e conceito renovados. Em

exemplo, faz alusão à bilheteria;

um edifício de linhas retas, com

o restaurante seria o palco; e os

paredes de vidro viradas para o

74 quartos abusam dos dourados

Atlântico, são servidos sabores

e tons de bronze. Bem localizado

que combinam influências

no Centro, perto da Avenida dos

mediterrâneas e orientais. É o caso

Aliados, tem sala de ginástica,

do ravióli de queijo com camarão-

jardim ao ar livre e bar. Pertence

rosa e aspargos ou do bacalhau

à rede Design Hotels. > Rua Sá

confitado com salada de pimentão

Bandeira, 84, 220-409-620, hotelteatro.

e batata. > Avenida Montevidéu, 810,

pt; Cc: A, M, V; diárias $$$.

220-109-929, buhle.pt; jan/mar e out/

PESTANA PORTO A localização

dez 2ª/5ª 19h/1h, 6ª/sáb 12h30/16h e

é imbatível. Ocupa um bonito

TIARA PARK ATLANTIC PORTO

19h/2h, dom 12h30/16h e 19h/1h; abr/

casarão de fachada amarela

Este hotel de luxo ocupa um

set 3ª/5ª 19h/1h, 6ª/sáb 12h30/16h e

debruçado sobre o Douro, na

moderno edifício de 13 andares

19h/2h, dom 12h30/16h e 19h/1h;

região da Ribeira. Os quartos têm

numa das artérias da cidade. São

Cc: A, M, V; $$$.

belas vistas do rio e da imponente

232 quartos. A decoração segue a

Ponte Dom Luís. > Praça da Ribeira,

linha mais clássica, com direito

CAFÉ MAJESTIC Abriu com

1, 223-402-300, pestana.com; Cc: A, D,

a cabeceira de couro nas camas,

muita pompa em 1921 e ainda

M, V; diárias $$$.

cores sóbrias e bonitas almofadas.

hoje mantém a atmosfera art

> Avenida da Boavista, 1466, 226-072-

nouveau. Fica bem no Centro.

SHERATON PORTO Fica em um

500, tiara-hotels.com; Cc: A, D, M, V;

Dá para lanchar no salão forrado

dos metros quadrados mais

diárias $$$.

de espelhos, esculturas e

nobres da cidade. O moderno

mármore, e também fazer uma

lobby, com pé-direito altíssimo,

RESTAURANTES

é banhado de luz natural. Todo

A CHALANDRA Matosinhos, ao

chá é uma das atrações – para

branco, de vidro, mármore e aço,

lado do Porto, é famosa pelos

acompanhar, delícias como

ganha cor nos sofás tom de vinho.

pratos de peixe. Este é um

as rabanadas com ovos moles.

Desenhado e decorado pelo

dos melhores endereços de lá.

> Rua de Santa Catarina, 112, 222-

arquiteto João Paciência, tem um

Fotografias do mar cobrindo as

003-887, cafemajestic.com; 2ª/sáb

piano-bar, um restaurante que no

paredes, âncoras, boias e uma

9h30/0h; Cc: M, V; $$.

verão se estende para o jardim

rede de pesca anunciam as

e um club lounge no último piso.

estrelas do cardápio: sopa de

CAFEÍNA Está há anos na moda.

Mais: um spa famoso em todo o

peixe, feijoada de frutos do mar,

Talvez pelo ambiente escurinho e

refeição completa. O serviço de

