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Uma doce tradição…
A confeitaria Pá Rita é destaque em Esmoriz não só pelo famoso
Pão-de-Ló de Ovar certificado mas também por outras iguarias que
Ana Paula, proprietária deste estabelecimento, gosta de evidenciar.
Há 23 anos no mercado, a experiência da proprietária nesta área justifica o sucesso da padaria e pastelaria Pá Rita, que tem sido marcado pela tradição e inovação: “A padaria é especializada em doçaria
tradicional, como o bolo rei, as natas, os escangalhados, a broa de milho e a regueifa doce. No entanto,
está sempre atenta ao que o mercado exige, criando novos produtos, como é o caso do pão-de-ló húmido
com chocolate, que sempre que é confeccionado é um sucesso”, refere Ana Paula.
Para além da pastelaria tradicional, a Pá Rita tem vindo a introduzir novas receitas, produtos mais delicados e sobremesas contemporâneas, em tamanho individual e familiar, para degustar na confeitaria,
levar para casa, ou oferecer em ocasiões especiais.
Outra das apostas da Pá Rita tem sido a distribuição de Bolas de Berlim na praia, na altura do Verão:
“Este é outro produto muito apreciado pelos clientes que nos pediram este serviço”, refere.
A padaria é também referência no setor da panificação, com uma diversidade bastante variada: “O pão
é sempre fresquinho, sempre a sair e bem condimentado. Os clientes fazem filas para comprar o nosso
pão. A pensar nisso, estamos a idealizar a criação de um espaço dentro da confeitaria só para pão, para
evitar tempo de espera”, continua a nossa interlocutora.
Uma das situações que Ana Paula refere com bastante orgulho é o facto de os clientes fazerem encomendas pelo telefone, tendo total confiança em si e na sua pastelaria: “Eles ligam para nós apenas para
dizer “Quero um bolo de aniversário”, e o resto é connosco”.
Esta confiança, aliada à qualidade dos produtos, é fundamental para que a Pá Rita continue a manter
o sucesso já alcançado.
Se passa por Esmoriz, já sabe: A confeitaria Pá Rita é um espaço confortável, harmonioso e funcional,
para desfrutar a qualquer hora do dia e durante todo o ano.

