HOTÉIS DE PRAIA

OVAR

PÉROLA
DO NORTE
FURADOURO BOUTIQUE
HOTEL BEACH & SPA

}A DECORAÇÃO SOFISTICADA,
O SPA E A BOA MESA SÃO SÓ O
COMEÇO. PARA CONTAR ESTA
HISTÓRIA É PRECISO JUNTAR
SORRISOS, SUSTENTABILIDADE
E UM MAR À VISTA DE TODOS.
TEXTOS DE LAURA PATRÍCIO
FOTOGRAFIAS DE PEDRO GRANADEIRO/
GLOBAL IMAGENS

Oito almofadas e vista para a praia: podia
ser esta a deﬁnição da felicidade em estado
puro, a dos prazeres mais simples, como
adormecer ao som das ondas e despertar
com os primeiros raios de sol a entrarem,
meigos, quarto adentro. É assim que tudo
se passa no Furadouro Boutique Hotel Beach
& Spa, plantado a escassos metros da praia
com o mesmo nome, em Ovar.
Inaugurado em 2011, este podia ser mais
um hotel de luxo: não lhe falta a decoração
soﬁsticada, concebida por Pedro Sousa (um
dos criadores da Boca do Lobo), a carta
irrepreensível de inspiração lusa no restaurante Cardo (também aberto a não hóspedes
e com menu de almoço a preços especiais),
os quartos amplos, luminosos e com mimos
como banheira de hidromassagem, máquina Nespresso, bombons caseiros e fruta
fresca à chegada, ou o spa com inﬁndáveis
tratamentos destinados a libertar de tensão
cada milímetro de corpo e alma. Felizmente, é muito mais do que isso.
É um reﬂexo de Luísa Dantas, a proprietária, que faz questão de falar com cada
hóspede, sempre com um sorriso genuíno
no rosto – gesto que se repete em cada
membro da equipa. «Adoro receber pessoas»,
explica, com o tal sorriso que nos faz sentir
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em casa de amigos e que lhe é devolvido por
todos quantos passam: estrangeiros, sobretudo, trazidos por agências de viagens que
parecem já ter descoberto uma pérola ainda desconhecida de muitos portugueses.
Depois de anos no Alentejo, aos comandos de uma agência de viagens, Luísa, que
é do Porto, regressou ao Norte quando
soube de um projeto disponível em Ovar. A
oportunidade pareceu-lhe única: «Hoje, é
impossível construir seja o que for tão perto da praia.» Com uns ajustes à estrutura já
construída, nascia o Furadouro. O interior,
clean e soﬁsticado, é marcado por apontamentos em tons azuis e verdes que remetem
para o oceano, que se avista à distância dos
vidros que, quase sempre, fazem as vezes
de paredes. O objetivo foi criar um hotel que
não se limitasse ao conceito «praia», tendo
Ovar – e o próprio hotel – tanto para oferecer durante todo o ano.

E se por fora o Furadouro merece aplausos, a série de certiﬁcados verdes ostentados
é outra das coisas boas que se encontram
por aqui. Painéis solares, redutores de caudal de água, produtos de limpeza ecológicos
e separação de resíduos para reciclagem são
algumas das medidas adoptadas, além da
construção de claraboias ao longo de todo o
piso superior, reduzindo as necessidades
energéticas. Um hotel exemplar, portanto,
que vale mesmo muito a pena conhecer.

Avenida Infante D. Henrique, 734
Furadouro
Tel.: 256590090
N.º de quartos: 27 (3 suites)
Quarto duplo desde 80 euros
por noite (inclui pequeno-almoço)
Preço médio (rest.): 25 euros
furadourohotel.com

