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PENSADO NOS ANOS 80 POR PAULO GUILHERME, O AMBIENTE DESTA LUXUOSA CASA
é digno de figurar em qualquer película de cinema, ou série televisiva, dada a fide-
lidade com que reproduz o gosto dos “loucos anos 20” na Europa e o modo como
nos transporta para outro tempo. Totalmente revestido a madeira, que lhe confere
distinção e classe, o espaço divide-se por dois pisos, ligados entre si por uma ele-
gante escada em caracol. 

No piso superior, o avistamento do Tejo é acessível de todas as mesas, destacan-
do-se nas paredes a azulejaria portuguesa pintada à mão, introduzida pelos novos
donos, que se estende até à sala privativa, com requintado mobiliário. No piso de

RESTAURANTE

Classe e sofisticação 
em ambiente Art Deco

É COMO ENTRAR NUMA CÁPSULA DO TEMPO O RESTAURANTE BACHUS QUE, APÓS 3 ANOS FECHADO,
REABRIU PORTAS, COM NOVOS PROPRIETÁRIOS. À LUZ DO DIA VOLTA UMA CASA CUJAS FUNDAÇÕES 

REMONTAM AO PERÍODO ANTERIOR AO TERRAMOTO DE 1755 E QUE FOI INAUGURADA, 
PELA PRIMEIRA VEZ EM 1983, RECRIANDO A ATMOSFERA ART DECO, 

DAS DÉCADAS DE 1920 E 30.
R E P O R T A G E M  P A T R I C K  N E V E S
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Os operadores
turísticos 

deverão ser,
no futuro, o grande aliado 
do Bachus, que não vive 
do passante na rua. Vive,
tal como o deus do Vinho 

que lhe dá nome, nos céus…
que é onde parece 

que chegamos assim 
que trespassamos a entrada. 
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baixo, várias colunas pintadas a trompe d'oil (esculpidas
com parras e uvas) sustentam o primeiro andar, enquadra-
das por vitrinas onde Mrs. Thrulby ostenta a sua colecção
de artesanato português, principalmente faianças, peças
de Bordalo Pinheiro e olaria alentejana. À entrada do lado
esquerdo, o bar serpenteia o hall com alguns bancos altos
em pele, podendo ver-se pela janela, do outro lado da rua,
a galeria de arte Galveias e, no lado oposto, o Teatro da
Trindade, parceiro do restaurante em algumas iniciativas.

Recuperar e valorizar

A recuperação do Bachus fica a dever-se à vontade do
americano Christopher Thurlby que, juntamente com a sua
esposa inglesa e o amigo Patrick (dinamarquês), resolveram
valorizar uma casa que já foi das mais frequentadas em
Lisboa, ou não estivéssemos nós numa movimentada rua
do Chiado, com diversos acessos ao Bairro Alto.

“Foi um enorme investimento e tudo foi conseguido
com muito esforço pois, numa primeira fase, nem eu nem
o Christopher pensámos abrir um restaurante em Lis-
boa”, soltou a proprietária. “O convite partiu de uma
amiga que pediu ao meu marido para fazer sociedade,
dada a sua experiência em restauração de cruzeiros de
luxo, mas depois ela acabou por nem ficar. Eu é que
quando aqui entrei fiquei deslumbrada, com os materi-
ais e a visão do rio, apesar de que estava tudo em muito
mau estado, coberto de pó e teias de aranha”, contou.
“Cada peça foi trabalhada individualmente, desde os
candeeiros de tecto às mesas revestidas a cobre, dirigin-
do-se agora ao usufruto de um segmento médio e alto
que geralmente se encontra no turista estrangeiro mas
também junto de alguns portugueses”.

O vinho antes do prato

Em declarações à Nectar, a consultora em enologia e
restauração Nathalie Amey, de nacionalidade francesa, re-
velou ser apaixonada por vinhos portugueses pelo que,
“aqui, o vinho vem antes do prato”. “Inscrevi na car-
ta 60 néctares portugueses de oito regiões, bem como
alguns vinhos do Porto e espumantes, que não estão
disponíveis em supermercados. Oitenta por cento de-
les são exclusivamente de castas típicas portuguesas,
que eu considero serem das melhores do mundo, per-
mitindo a criação de vinhos de qualidade superior”. 

Provas e site na internet

O director Gonçalo Duarte investe na vertente restau-
rante, grill e bar (com mezannine) para sustentar o projec-
to, disponibilizando 70 lugares para a degustação de
pratos internacionais e portugueses, de confecção cuidada.
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Aposta também em provas regulares de vinho com a pre-
sença do produtor, jantares de grupo (principalmente de
estrangeiros), almoços com menus especiais para execu-
tivos e, acima de tudo, na diferença. Recentemente, de-
senvolveu também uma parceria com o teatro da Trindade,
que dá descontos de 10% aos clientes que vão assistir a al-
gum espectáculo, e um site na internet, com muita infor-
mação disponível.

Ostras do Sado ao natural com limão, gaspachos, bacal-
hau, Steak Rossini, Lagosta com mancarra, saladas e so-
bremesas nacionais e internacionais compõem a carta, que
está sempre em aberto e à espera de feed back.

O ambiente é calmo, mais requintado no primeiro piso e
mais rústico no rés-do-chão, constituindo um ex-libris de vi-
sita obrigatória, nem que seja para degustar um espuman-
te bruto, ao fim da tarde… •

PARA 4 PESSOAS:
800 gr. Bife de Lombo 
20 gr. Presunto Pata Negra
4 Escalopes de Foie Gras
10 gr. Trufas Pretas Laminadas
80 ml. Vinho da Madeira
40 gr. Endívia Branca
40 gr. Radicchio
Romã q.b.
Sal fino q.b.
Pimenta Preta q.b.

PREPARAÇÃO:
1 - Dosear o lombo em 200 gramas, temperar os bifes 

com sal e pimenta e marcá-los na frigideira com azeite.
Terminar a cocção no forno.

2 - Na frigideira dos bifes, colocar o vinho madeira,
deixar evaporar um pouco e ligar com uma colher 

de manteiga.
3 - Marcar o foie gras sem gordura nem sal em outra 

frigideira, terminar a cocção no forno.
4 - Fatiar o presunto e colocá-lo para secar rapidamente 

no forno.
5 - Fazer uma pequena salada com uma folha da endívia 

e o radicchio cortado em chifonade. Temperar com sal 
e azeite, colocar no prato e por cima alguns grãos 
da romã.

6 - Finalizar o prato com o bife, por cima o foie gras, 
com um pouco de flor de sal; duas lâminas de trufa 
e o molho.

RESTAURANTE BAR
Morada: 

Largo da Trindade, 8 e 9 • 1200-466 Lisboa

Telefone e fax: 210 961 909
E-mail: reservas@bachus.com.pt

Site: www.bachus.com.pt
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