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HOTEL TEATRO PORTO

AS

Inspirado no mundo do espectáculo,
o Hotel Teatro Porto é um convite
à representação. Entre na personagem
e descubra um espaço marcante da cidade.
TEXTO DE RICARDO SANTOS| FOTOGRAFIAS DE PAULO BARATA

evasões outubro

61

•

hotel teatro porto

O casal de
turistas entrou absolutamente convicto.
Ambos queriam saber a que horas começava o espectáculo e se ainda iriam conseguir bilhetes para a representação dessa
noite. Transpuseram a porta com confiança, deixaram-se envolver pela penumbra
das cortinas, pela iluminação acolhedora
e pelos tons de dourado da decoração. As
fotografias antigas, os figurinos expostos e
o balcão da recepção a lembrar a bilheteira levaram-nos a acreditar que aquele era
um teatro. Não se enganaram por muito.
Já foi um teatro, hoje é um hotel e um dos
mais surpreendentes da cidade do Porto.
O erro durou pouco tempo, acabando por

Imaginam-se os aplausos, os regressos triunfais ao palco e as noites de estreia.

Neste hotel respira-se espectáculo.
A decoração é sedutora, feita de inspirações
étnicas e por um contraste bastante harmonioso entre
o rústico e o sofisticado

ser esclarecido pelos funcionários do Hotel
Teatro enquanto pesquisavam na internet
a agenda cultural da cidade. Perdurou na
memória como um dos divertidos enganos
que sucedem no espaço que, em 1859, foi
inaugurado como Teatro Basquet. Passaram
um grande incêndio que destruiu a sala,
151 anos e as peças, os dramas e os aplausos deram lugar ao design, ao serviço de
excelência e ao requinte colocado em cada
gesto. As noites, essas, continuam a ser bem
passadas neste edifício que levou dois anos
a ser recuperado e que também já funcionou como fábrica de tapetes.
A meia dúzia de passos do Teatro Sá da
Bandeira, na rua com o mesmo nome e a
curta distância da Avenida dos Aliados,

>>

CAMINHOS
O Hotel Teatro localiza-se no centro do
Porto, junto à Avenida dos Aliados. Siga
as indicações que o levam ao coração
da cidade e não terá dificuldades em
descobri-lo. Aqui ficam as referências
GPS para os mais distraídos:
41.146733 + 8.609309
41º14.6733’ N + 8º 60.9309’ O

HOTEL TEATRO PORTO

ESSENCIAIS

HOTEL TEATRO PORTO

DESIGN
Nos quartos,
a nota dominante
é a qualidade.
Os materiais
inovam o espaço.
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HOTEL TEATRO PORTO

Pelos corredores ou no restaurante, a aura do teatro está sempre presente.
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HOTEL TEATRO PORTO

dificilmente a localização poderia ser mais
apropriada para quem quer pernoitar no
centro do Porto. São 74 quartos e suites
singulares, restaurante, bar, pátio interior
e ginásio à disposição de quem chega.
O hotel está associado ao conceito internacional dos Design Hotels e essa realidade pode ser bem apreciada em cada recanto, seja no lobby, nos corredores, nos
espaços comuns e, claro está, nos tons
bronze e ouro da decoração dos quartos.
Cada um é uma experiência distinta, pensada para surpreender e para agradar.
A receptividade tem sido acima das expectativas, com os mercados nórdico, brasileiro, espanhol, inglês, russo ou alemão a
aderirem em força ao hotel e a uma cidade
que tem vindo a abrir as suas portas ao
turismo internacional. Raros são os sábados

Os espaços comuns convidam à descontracção no centro do Porto.

FIC HA T ÉCNIC A

HOTEL TEATRO PORTO

À NOSSA
No Bar Plateia, o
tempo é aproveitado
para uma conversa
entre amigos.

e os domingos sem os vizinhos galegos, por
exemplo, a percorerem as ruas do Porto.
Palco e Plateia são nomes indissociáveis
do universo teatral e foram essas as denominações escolhidas para o restaurante e
o bar do Hotel Teatro. Beber um copo ao
final do dia, marcar um encontro ou uma
reunião são possíveis no Plateia. E quanto
ao restaurante Palco, é cada vez mais um
ponto de encontro para almoços e jantares
onde a cozinha tradicional tem um espaço
muito próprio. Os Menus Executivos são
também um chamariz para o almoço e, ao
jantar, a carta oferece uma variedade considerável com preço médio de 35 euros por
pessoa com bebidas incluídas.
Não precisa procurar mais – o Porto já
tem um hotel que faz jus à riqueza e à
herança cultural da cidade. n
HOTEL TEATRO PORTO

>>

O Hotel Teatro foi inaugurado em Maio
de 2010, dispõe de 74 quartos (seis deles
são junior suites e um é suite principal).
Restaurante, bar, pátio interior e área
de ginásio estão disponíveis no hotel,
bem como o serviço gratuito de internet
sem fios, garagem e lavandaria.
Quartos duplos desde 110 euros
por noite com pequeno-almoço.

Rua Sá da Bandeira, 84, Porto
Tel.: 220409620
www.hotelteatro.pt
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HOTEL TEATRO

As pinturas que decoram as paredes,
tal como os quartos personalizados,
conferem uma personalidade única ao Yeatman.
evasões outubro

67

