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Hotel Teatro no Porto recria a grandeza dos grandes
palcos portugueses
Enviado por reporter em Qua, 2010-12-15 17:19

O Hotel Teatro nasce no mesmo local onde em 1859 se inaugurava o Teatro Baquet.Este teatro foi
na época uma das mais activas e requisitadas casas de espectáculos da cidade do Porto, não só
como sala de teatro mas também de música, baile e centro de reuniões. (adsbygoogle =
window.adsbygoogle || []).push({});

Porém, em 1888 o seu destino sofre um revés, sendo totalmente destruído por um incêndio. 122
anos depois, ergue-se no mesmo local, um hotel que recria esse ambiente ímpar, requintado e
boémio do Teatro. Com assinatura dos arquitectos Nini Andrade e Silva e Miguel Brito Nogueira, o
hotel Teatro conta com uma decoração urbana e depurada e de carácter único.

As portas do Hotel Teatro saúdam todos os que o visitam com o poema de um grande poeta
Portuense – Almeida Garrett. A recepção representa uma bilheteira onde cada hóspede recebe um
bilhete para aceder ao seu quarto. O restaurante e o bar tornam-se respectivamente palco e plateia
onde se recriam peças de degustação de gosto refinado.O pátio interior será um espaço versátil e
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inesperado, um jardim ao ar livre ou um local reservado e recolhido do buliço da cidade.
Os 74 quartos, incluindo suites, são sofisticados e confortáveis, onde predominam as cores ouro e
bronze.O ginásio, no piso superior, transforma o hotel num verdadeiro espaço de acção e
relaxamento no coração da cidade.
A localização do novo Hotel Teatro, a par com as suas especificidades e características impares,
contribui para a requalificação da zona histórica do Porto, património mundial pela Unesco,
valorizando a Baixa da cidade e proporcionando à Rua de Sá da Bandeira umalinguagem
contemporânea sem no entanto chocar com as referências estéticas e históricas da zona
circundante.
De uma ideia arrojada nasce um projecto original e único. O Hotel Teatro é o primeiro hotel do Porto
a fazer parte da marca internacional Design Hotels.Mais do que uma colecção de hotéis, a Design
Hotels.com é uma colecção de histórias. Cada Hotel reflecte as ideias de um Hoteleiro/Designer
visionário, original, com verdadeira paixão pela hospitalidade. Um projecto Original onde a
autenticidade cultural é oferecida através de design e arquitectura provocadores.
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