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P
rimeira nota: o restaurante abre 
apenas ao almoço. Segunda: 
tem uma esplanada virada para 
o jardim, cenário dos amores de 
Pedro e Inês, e para a piscina, em 
plena Quinta das Lágrimas, em 

Coimbra. 
O Aqua, restaurante de cozinha latina 

chefiado por Albano Lourenço (chefe com 
uma estrela Michelin) acaba de reabrir 
para mais uma temporada. Os menus 
(€13,50 a €16) são convidativos para os dias 
mais quentes. Se preferir uma refeição 
mais leve, opte pelo cardápio de saladas 
(de bacalhau com tomate confitado e feijão 
verde com azeite de vinagre balsâmico, 
de tomate cacho com queijo fresco e 
cebolinho, ou aromas florais e verdes com 
pastel de leitão). Se quiser experimentar 
outros sabores da cozinha latina (fusão 
com sabores americanos, Sul da Europa 
e Extremo Oriente) conte com picanha 
na grelha, bochechas de porco ibérico 
confitado, lombo de bacalhau no forno com 
crosta de alheira ou camarões grelhados 
com risotto de cogumelos e molho de caril. 
O Aqua está situado no edifício  
Os 4 Elementos, arquitectado por Gonçalo 
Byrne, que inclui o Bamboo Garden SPA.  
O restaurante estará a funcionar até final 
de Setembro.  ‘B

asófias» é nome de um barco, por 
sinal, o único a navegar em viagens de 
lazer pelo rio Mondego, em Coimbra, 
há 16 anos. Até Setembro, as viagens 
nocturnas, às 22 horas, terão outro 
encanto: o do som do fado de Coim-

bra, numa iniciativa designada por Rio de Fado. 
«O barco sai do cais, faz um passeio de meia 
hora para que o visitante contemple a cidade 
à noite, cuja mística é diferente. Depois, 
paramos o barco de forma a que se aviste a 
Universidade para dar início ao espectáculo», 
conta Renato Ladeiro, um dos responsáveis da 
empresa Odabarca que gere esta embarcação. 
Motor, luzes e gerador são desligados. Só as 
velas acesas no interior do Basófias iluminam 
o ambiente que se segue: meia hora de fado 
com músicos vestidos de capa e batina negras. 
Muitas actuações estão a cargo do grupo 
Rio de Fado (que dá nome ao projecto), mas 
haverá outros músicos convidados. Durante 
esta viagem, com a duração de uma hora, são 
servidos alguns aperitivos e bebidas. 

Esta foi uma das formas que a empresa 
encontrou para promover as viagens de 
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barco junto dos turistas que ali acorrem no 
Verão. Durante o dia pode também passear no 
Basófias (há viagens de hora a hora, das 15 às 
19 horas), durante 50 minutos, pelo Mon-
dego navegável, da ponte açude até à Lapa 
dos Esteios. Ao longo deste percurso avista 
a Universidade (postal turístico da cidade), 
o renovado Mosteiro de Santa Clara a Velha, 
passando pelas pontes (a pedonal Pedro e 
Inês) e a Rainha Santa. O Basófias tem capaci-
dade para 60 pessoas sentadas e 100 de pé.

RESTAURANTE AQUA
R. António Augusto 
Gonçalves T. 239 802 380 
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