
Restaurante

Carlos Galamba foi ver como
a assinatura de um chefe de renome

pode conviver com o passado

PAPAAMORAS/
Revistar a tradição

em Ofir

01 A espaçosa sala interior onde
poderá provar os pratos do chefe
Rui Paula

02 Ovos de codorniz com alheira

03 Vista para a piscina e talvez uma
boa oportunidade para tentar
ver o papa amoras

m pouco acima do Por-
to, o Parque Natural do
Litoral Norte é um lega-
do único da natureza,
onde podem ser vistos
animais e flora no seu

habitat natural defendido das agressões
do homem. Este parque acolhe uma bio-
diversidade tão rara quanto bela. Ali pode
ser avistado oSylvia communis, vulgo papa-
amoras, ave migratória que nidifica nas
terras altas da região. Apesar de não ser
ornitólogo, foi atrás desta ave que decidi
rumar a norte, não para a ver no seu habi-
tat natural, mas sim para conhecer aque-
la que é uma das últimas criações do che-
fe Rui Paula, em parceria com a Estala-
gem do Rio, em Ofir e que goza do mesmo
nome: Papa Amoras, Restaurante & Bar.

Nascido nos anos 60 como restaurante
de apoio às famosas piscinas do rio de

Ofir, era local de festas frequentes com
orquestra ao vivo, proporcionando memó-
rias inesquecíveis e foi agora objecto de
renovação, mas com a traça original pre-
servada ao limite. A envolvente ambien-
tal – a não perder, em especial a possibi-
lidade de observação de aves – e que por
si só seria motivo de outra deslocação, é
intimista, com o conjunto arquitectóni-
co de traço moderno integrado em exten-
sos solários relvados, que proporciona
encantadores pontos de vista sobre as pis-
cinas e panorâmicas do estuário do rio
Cávado. Da mesma forma surge a hospi-
talidade do proprietário, o serviço eficien-
te e a qualidade do espaço.

Já à mesa, começamos pelo amuse-bou-
che (não se assuste com o termo, se ele
parecer desconhecido, pois aposto que já
provou um), que mais é do que “os cum-
primentos do chefe”, que o mesmo envia

para a mesa antes mesmo de se fazer o
pedido. Um verdadeiro mimo, sempre
uma surpresa. Diz Ricardo Cardoso, o che-
fe residente, que logo aí o cliente já está
rendido. E é bem verdade. A carta, que
acaba de ser renovada, apresenta sabo-
res tradicionais, respeitando a memória
do passado, renovados com toques de
cozinha gourmet, que produzem sensa-
ções muito variadas.

Uma proposta selectiva num nível de
sofisticação gastronómica que a torna de
novo uma referência regional. A proximi-
dade da linha do litoral pareceu-me impri-
mir uma forte influência nos produtos do
mar (quatro), brilhantemente confeccio-
nados, em sous-vide, técnica inovadora,
de cozinhar a baixas temperaturas, por
muito tempo, em sacos de plástico fecha-
dos a vácuo, onde o alimento cru é sela-
do, juntamente com os temperos e cozi-

do utilizando aquecimento controlado. A
embalagem a vácuo impede a perda por
evaporação de sabores e humidade duran-
te a cozedura e inibe sabores estranhos
gerados pela oxidação. O resultado é um
alimento especialmente saboroso e nutri-
tivo. Exemplo disso, o indescritível cacha-
ço de porco cozinhado a 72 graus duran-
te 12 horas. Regressámos a Lisboa com
vontade de voltar, e não só pelas aves que
acabámos por não conseguir fotografar.

●❚
●

Restaurante Papa Amoras
Hotel Parque do Rio, Ofir
Preços dos pratos principais entre 14€ e
18€. Menu de degustação 40€.
Menu almoço executivo 15€, de terça a sex-
ta. Encerra ao domingo à noite e segunda.
Mais informações em www.estalaempar-
quedorio.com. Reservas 253 981 521.
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