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 Nas duas viagens anteriores à maior cidade da Provín‐
cia de Quebec,  não foi possível conhecê‐la de fato, pois 
estávamos no inverno, quando as  temperaturas flu‐
tuam abaixo dos 30ºC negativos e congelam desde o 
rio Saint Laurent até as calçadas.  

Não se vê ninguém andando nas ruas já que toda a 
movimentação dos pedestres ocorre debaixo do as‐
falto, que revela sofisticadas galerias, shopping centers, 
restaurantes e entradas estratégicas para supermerca‐
dos,estação de trem, serviços públicos, escritórios, es‐

Cenário para filmes, berço do Cirque do Soleil, palco para eventos e shows, Montreal  
se revela um destino hospitaleiro que acolhe seus visitantes com inúmeras surpresas

Place Jacques Cartier
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tações de metrô, hotéis estrelados 
e comércio em geral. Na prática, 
uma segunda metrópole inteira‐
mente subterrânea, com 32 
quilômetros interligados para que 
a população tenha acesso a todas 
estas facilidades e, ao se enveredar 
por estes cruzamentos, possa viver 
o seu dia a dia com normalidade.  
 
Em outras palavras, entre dezem‐
bro e março, Montreal é animada, 
sim, só que literalmente debaixo da 
espessa camada de neve. Porém, 
assim que desponta a primavera 
com condições climáticas mais 
amenas, estas multidões pipocam 
rapidamente para a superfície, 
deixando de lado os casacos e ca‐
puzes felpudos para poderem 
usufruir do lado de fora as suas es‐
tações prediletas.  
 
E foi assim que conheci Montreal, 
de fato: no mês de setembro, fer‐
vendo de vida ao ar livre, acalen‐
tada por um termômetro que 
acusava 30ºC – só que positivos! 



Emoldurada pelo majestoso rio Saint Laurent, no qual 
se praticam os mais diversos esportes e atividades náu‐
ticas durante os meses de verão,  a encantadora Montreal  
(cuja grafia exige que seja pronunciada com o “t” 
mudo)  deve seu nome ao Mont Royal, um promon‐
tório de 233 metros de altura localizado ao norte do 
centro, um  marco histórico de onde se desvenda uma 
vista panorâmica.  
 
Compacta e de fácil entendimento, a cidade não exige 
muito tempo para ser explorada a pé, pois quase todos 
os marcos e pontos de interesse estão ao alcance de 
uma relaxante caminhada por um circuito alinhavado 
por ruelas estreitas. Muitas delas parcialmente reser‐
vadas a pedestres, como a Rue St Paul, recheada com 
lojas de designers, a Place Jacques Cartier e seus inú‐
meros restaurantes, e a agitada Chinatown com seu 
comércio típico.  

A qualquer hora do dia, é tentador fazer  uma  pro‐
menade à beira‐rio, salpicada de atrações como o 
Marché Bon Secours, uma roda gigante e o maior 
zipline urbano de toda a América.  
 
Para qualquer público de qualquer idade, existe de 
tudo um pouco. Turistas dos quatro cantos do 
mundo  se deparam em Montreal com um ambiente 
acolhedor  e  acabam seduzidos pela hospitalidade 
genuína dos seus habitantes, onde a jovialidade tam‐
bém é um atributo. 
 
 Pudera: nada menos do que quatro universidades, 
duas inglesas e duas francesas,  justificam o imenso 
fluxo de jovens que escolheram esta região do 
Canadá para concluir os estudos.  A cidade também 
se torna atrativa para a indústria cinematográfica 
que a elege como pano de fundo para sediar mais de 
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150 filmes por ano. Sucessos como “O Terminal“  
e “O Curioso Caso de Benjamin Button” são apenas 
alguns exemplos. 
 
Além dos belos cenários, Montreal pode se gabar de 
ostentar um impressionante número de restaurantes: 
seis mil. Para uma cidade relativamente pequena, esse 
contingente gastronômico serve para salientar a im‐
portância que a culinária tem na vida dos seus 1,7 mi‐
lhões de habitantes.  

Embora se declare como uma metrópole multicultural, 
a influência francesa carimba a maioria das receitas nos 
cardápios, assim como a língua local oficial – mesmo se 
o inconfundível sotaque quebéquois e algumas de suas 
expressões idiomáticas ppssam se tornar incompreen‐
síveis ocasionalmente.  Deve ser por isso que não se 
anda 100 metros sem esbarrar num restaurante ou 
num café servindo suculentos croissants, ou numa con‐
feitaria cuja vitrine expõe iguarias que se igualam a 
qualquer pâtisserie francófona.  

Roda gigante                                                                                                     Basílica Notre Dame de Montreal   
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Graças ao aporte das várias etnias que migraram para 
lá ao longo das últimas décadas, a comida – desde o 
sanduíche de lagosta (lobster roll, de influência da Nova 
Inglaterra) ao prato originário da Província de Quebec,  
o poutine (batatas fritas com queijo coalho cobertos 
com um molho de carne), os gourmês podem eleger 

sabores do mundo inteiro na hora de almoçar ou jantar. 
Entre especialidades japonesas, brasileiras,  indianas, 
chinesas, tailandesas, portuguesas, mexicanas, cada 
chef se esmera para agradar a um público que aprecia 
a boa mesa a qualquer momento.  
 

 COMO CHEGAR:                                                                     
A Air Canada (www.aircanada.com)  voa direto de São Paulo 
para Toronto e de lá há voos diretos e regulares para Montreal. 
 
ONDE FICAR: 
L´ Hotel  
262 Saint Jacques Ouest – www.lhotelmontreal.com 
Hotel butique encravado em um prédio antigo que pode ser 
aclamado por sua localização estratégica na parte histórica 
conhecida como Le Vieux Montreal. Apenas dez minutos a 
pé o separam dos locais favoritos dos turistas, como a Rue 
Saint Paul e a Chinatown, ambas reservadas quase inteira‐
mente a pedestres. Outro trunfo são suas amplas suítes si‐
lenciosas, um bom custo‐benefício e um ambiente cuja 
decoração excêntrica atrai uma clientela eclética. 
 
Hotel Le  St‐ James 
355 St Jacques st.  – www.hotellestjames.com 
Um ícone de hospitalidade, este 5 estrelas é membro da 
prestigiada cadeia Leading Hotels of the World e oferece 60 

acomodações luxuosas num edifício histórico restaurado, no 
qual antigamente funcionava o tradicional Merchant´s Bank.  
Sua localização é perfeita também para os dias mais gelados, 
pois está ligada internamente às facilidades e instalações 
subterrâneas, como lojas, salão de beleza, bares e restau‐
rantes. Dá até para deixar o manteau na suíte. 
 
ONDE COMER: 
 Holder 
407, Mc Gill  – www.restaurantholder.com 
Uma brasserie bem ao estilo parisiense, com diversas esco‐
lhas francesas no cardápio, é um dos pontos de encontro dos 
locais e visitantes em geral. Barulhento como deve ser, o 
serviço é tão primoroso quanto os pratos recomendados. 
 A localização é de fácil acesso e um dos endereços mais co‐
biçados da cidade. 
 
Tommy Café 
200, Notre‐Dame st.   www.tommymontreal.com 
Ideal para um café da manhã extremamente bem servido, ou 

http://(www.aircanada.com
http:// www.lhotelmontreal.com
http://www.hotellestjames.com
http://www.restaurantholder.com
http://www.tommymontreal.com
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até para um leve almoço ou ainda para um aperitivo no final 
do dia, esse café tem uma atmosfera intimista e jovial, com 
um cardápio farto e apetitoso. Há desde todos os tipos de 
ovos a crepes e opções vegetarianas, e a apresentação dos 
pratos merece louvor. A localização também é privilegiada, a 
poucos minutos a pé da famosa Place Jacques Cartier.  
 
O QUE FAZER: 
Amphi tour, jet ski… 
O rio Saint Laurent é palco para diversas atividades náuticas 
durante os meses de verão. O ônibus anfíbio que entra na 
água é muito procurado pois a experiência é única. O jet ski 
e outras embarcações mais irreverentes como o jet boat 
(que performa acrobacias em alta velocidade com pas‐
sageiros a bordo)  também prometem emoções para o tu‐
rista que quer vivenciar de perto a correnteza das águas. 
 
Passeios de charrete  
Coloridas, as charretes puxadas por robustos cavalos orna‐
mentam as ruas do Velho Montreal, ecoando as pesadas fer‐
raduras no asfalto das ruelas estreitas. O condutor cumpre 
o papel de guia e os passageiros se familiarizam rapidamente 
sobre a história da cidade, os pontos de interesse e monu‐
mentos típicos. As charretes ficam estacionadas na Place 
d´Armes, ao lado da Basílica Notre‐ Dame de Montreal. 
 
Roda gigante 
Programa (quase) obrigatório para qualquer turista (que não 
tenha vertigem) é dar uma volta na roda gigante que se en‐
contra à beira do rio. São 15 minutos girando a mais de 100 
metros de altura, com paradinhas estratégicas para admirar 
a vista panorâmica que se esparrama debaixo dos nossos 
pés. Bons cliques de recordação valem o programa. 
 
Zipline 
Considerado como o  circuito de zipline urbano mais longo 
de toda a América, com 365 metros de extensão, se encontra 
no Velho Porto, defronte ao rio Saint Laurent. São pouco 
mais de 30 segundos de emoção e adrenalina, onde você se 

despenca e desliza de uma altura de cerca de 25 metros até 
alcançar a plataforma de chegada. A experiência custa pouco 
menos de U$30. 
 
Marche Bon Secours 
Bem no centro do Velho Montreal se encontra o mercado 
mais antigo da cidade, onde hoje abriga bares, restaurantes 
e  15 butiques que exibem vários objetos do artesanato in‐
dígena  canadense. A arquitetura do prédio é belíssima e do 
terceiro andar é possível ter uma visão panorâmica sobre o 
rio e o Velho Porto. 
 
Place Jacques Cartier 
Para locais e visitantes, é um dos endereços mais em voga 
do Velho Montreal. A praça, que se estende até a Coluna de 
Nelson, outro ícone da cidade, é um ponto de encontro para 
pedestres e ciclistas. Emoldurada por dezenas de bares e 
restaurantes, o público se amontoa nos terraços para comer 
e beber. A poucas quadras se encontram o Velho Porto, 
museus e várias outras atrações. 
 

Vista de cima  
da roda gigante        


