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A decoração e
arquitetura do

hotel se inspiram
nas áureas

épocas do café
e do cacau, com

sofi sticação e
elegância

ICH REPORT ESTEVE no Rio de Janeiro 
para uma série de reportagens. A primeira da 
série saiu na edição passada e o leitor deve 
lembra-se do texto com o artista Carlos Ver-

gara. Estivemos no ateliê dele em Santa Teresa e foi 
por lá, no mesmo bairro, que pudemos vivenciar al-
gumas experiências no Hotel Santa Teresa Rio, o pri-
meiro MGallery by Sofi tel do Brasil. O lugar era uma 
histórica fazenda de café de 1850 e hoje é um refúgio 
urbano no estilo boutique, com ambiente original e 
inspirador. “A marca MGallery está ligada à arte, a 
essência é fazer projetos dentro do hotel, tornando-
-o como uma galeria”, explica Pascale Fabart, geren-
te de marketing do Santa Teresa MGallery by Sofi tel 

e Mama Shelter, ambos do grupo AccorHotels. “Te-
mos uma parceria com uma plataforma que se cha-
ma @jacarandá.art.br, com artistas de Santa Teresa, 
para valorizar o bairro e o Brasil, e o projeto chama-
-se MGallery Art Project, no qual a cada dois meses 
temos por aqui uma exposição de um artista diferente. 
Neste momento estamos com uma mostra do Arjan 
Martins, que ganhou o prêmio PIPA no ano passado.”

Mas nem só de arte vive o MGallery by Sofi -
tel. A decoração e arquitetura do hotel se inspiram 
nas áureas épocas do café e do cacau, sofi sticação 
e elegância nos materiais nobres e ecológicos das 
terras e culturas do Brasil podem ser vistos em to-
das as partes. Cimento queimado, cal, ardósia vi-
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nho ou dourada, madeiras tropi-
cais vermelhas e escuras, fibras da 
bananeira, do buriti ou da bacaba,   
juntam-se ao design contemporâ-
neo de Sergio Rodrigues, Rock 
Lane, Studio Vitty, Zemog e Ofi-
cina de Agosto. Tropical, design, 
étnico e chic, o hotel foi restaura-
do durante quatro anos para ser a 
referência do design tropical bra-
sileiro. “Valorizamos a história do 
bairro de Santa Teresa e do Rio de 
Janeiro, com criatividade e design. 
Costumamos dizer que o MGal-
lery é um hotel chic tropical”, diz 
Pascale, uma anfitriã incrível nos 
dias que Rich Report esteve por lá.

O hotel conta realmente com alto 
padrão de serviços: carro privativo, 
jardins tropicais com plantas na-
tivas, piscina com vista para Baía 
de Guanabara, o LE SPA e os pre-
miados Bar dos Descasados e res-
taurante Térèze. Há ainda a possi-
bilidade de vivenciar experiências 
únicas no bairro: visitas a ateliers de 
artistas contemporâneos, walking 
tour com guias locais credenciados, 
workshop de caipirinha, degusta-
ções na Cachaçaria Magnífica, au-
las com o chef de cozinha Esteban 

Mateu, entre outras atrações.
As acomodações também têm 

exclusividades. Calmo e luminoso, 
cada quarto e suíte do Santa Teresa 
Rio MGallery by Sofitel oferece um 
ambiente relaxante. Algumas suítes 
têm varanda externa, ideal para rela-
xar. Outras têm vista para os jardins 
e para o maravilhoso pôr do sol so-
bre as montanhas da Floresta da Ti-
juca. Em todos os detalhes, o design 
tropical está presente nas luzes, nos 
contrastes, e nos materiais naturais e 
brutos como algodão cru, linho na-
tural, fibra de coco, de bananeira e 
madeiras tropicais.

Durante a visita, pudemos viven-
ciar um pouco da valorizada alta 
gastronomia do chef uruguaio Es-
teban Mateu, no Térèze. O menu 
harmonizado de cinco tempos es-
tava realmente impecável. Esteban 
gosta de trabalhar com produtos 
muito frescos, locais e apresenta-
ção espetacular. O Bar dos Desca-
sados também já é sensação no Rio 
de Janeiro e serve ótimos drinques 
autorais. Vale a visita e, claro, pas-
sar uns dias por lá.

santateresahotelrio.com

Da bela piscina
do hotel, um

dos pontos altos
do MGallery by
Sofitel, pode-se
ver boa parte

de Santa Teresa;
e a alta 

gastronomia
do chef Esteban

impressiona

“A MARCA MGALLERY ESTÁ LIGADA À 
ARTE, A ESSÊNCIA É FAZER PROJETOS 
DENTRO DO HOTEL, COMO UMA GALERIA”
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