Portugal Inovador

Um espaço descontraído que proporciona
o encontro entre amigos, acompanhado de
uma boa comida e bebida num ambiente
acolhedor. É este o espírito que este novo
restaurante de Viana do Castelo quer
transmitir aos seus clientes.
Foi num cantinho do Norte de Portugal que Jorge Rodrigues e
Angela Sehbe Rizzo Rodrigues decidiram abrir O Botequim, restaurante
que nos põe à mesa com o Brasil. Antes disso, estiveram durante alguns
anos no Rio de Janeiro e mais tarde mudaram-se para o Rio Grande
do Sul. O contacto com as tradições dos sítios por onde passaram
serviu de inspiração para quando regressaram e resolveram marcar
a diferença neste setor.
Começaram por um pequeno espaço em Viana mas a vontade
de fazer mais e melhor levou-os para onde se encontram desde há
um ano. O espaço atual trata-se de um restaurante com uma vista
privilegiada para o mar, afastado da confusão e com uma decoração
alegre e vistosa que mescla as influências referidas, “muito ao estilo
do boteco brasileiro”.
A sua oferta gastronómica aproveita o melhor da cozinha brasileira
desde os petiscos até as melhores carnes da américa do sul, sem, no
entanto, esquecer um cheirinho de Portugal, dispondo assim de opções
mais tradicionais como o bacalhau e a famosa francesinha.
Não foi um caminho fácil, mas sempre acreditaram que podia
resultar e sabem que a maior satisfação de todas é poder ver pessoas
a sair mais felizes do que quando entraram. “Isso é o que nos alimenta
a alma e nos motiva, diz-nos Ângela Rodrigues. Por isso, vão continuar
a ter como bandeira a qualidade, a simplicidade e o amor em tudo o
que fazem, todos os dias.

Eating is also

living
A relaxed space that provides the meeting
among friends, accompanied by good food
and drinks in a cosy environment. That’s the
spirit that this new restaurant in Viana do
Castelo aims to bring to its clients.

It was in a corner of Northern Portugal that Jorge Rodrigues and Angela Sehbe Rizzo Rodrigues decided to open O
Botequim, a restaurant that sets us at the table with Brazil.
Prior to this, they stayed for a few years in Rio de Janeiro
and later moved to Rio Grande do Sul . The contact with
the traditions of the places where they passed served as
an inspiration for when they returned and chose to make a
difference in this field.
They began in a small space in Viana, but the will to do
more and better took them to where they have been for a year.
The current space consists in a restaurant with a privileged
view to the sea , removed from the hassle and with a cheerful and colorful decoration which mixes the already referred
influences, “very much in the style of the Brazilian boteco”.
Its gastronomy cherishes the best of Brazilian, from its
snacks to the best meats of south America, without forgetting
the scents of Portugal, including more traditional options such
as cod and the famous francesinha.
This was no easy path, but both always believed it could
work out and they know that the greatest satisfaction of all
is to be able to see people happier than when they came.
“That is what feeds our soul and moves us”, says Angela
Rodrigues. Therefore, they will keep quality, simplicity and
love as the keys of everything they do, every day.
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