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Diversidade
entre o rio e a cidade
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Se tempo há para a tranquilidade,
o relógio também deixa espaço para
as festas e grandes comemorações.
E como o turismo apresenta um novo
fôlego, o Mirante Bar aproveita a
pluralidade do seu conceito para implementar novidades sempre que lhe
é possível. “Procuramos fazer sempre
coisas diferentes. Esta é uma casa
mais direcionada para o verão, mas
no inverno também trabalhamos com
um público muito bom”, explica.
Durante a semana, o espaço
veste-se de café-bar para que, nas
noites de sexta e sábado, a sua roupagem ganhe os tons notívagos da
discoteca. Portanto, desde eventos
empresariais de diferentes tipologias
a eventos particulares, festas de aniversário e sunset parties, o Mirante
Bar tornou-se há já algum tempo uma
alternativa para as animações que
outrora apenas eram populares no
centro de Braga.
Para melhor percebermos o que
este cenário envolve, torna-se necessário voltar às raízes, pois já de tenra
idade que o proprietário ambicionava
ter um negócio desta natureza: “Os
meus pais trabalhavam no ramo da
hotelaria e eu nasci no meio disto.
Desde pequeno que ajudo os meus
pais, e aos 12 anos idealizei ter um
bar de praia”.
O sonho ganhou forma há 21 anos,
numa altura em que o espaço “apenas
abria no verão”. Vários aniversários se
completaram e, uma década depois,
“os próprios clientes pediam mais do
que a praia”. Hoje, o balanço é positivo e apesar de 50% das pessoas
que aqui vêm serem bracarenses, a
verdade é que, ao longo do tempo,
também outras regiões do país se
têm sentido atraídas por esta casa.
“O nosso público-alvo vai desde os
25 até aos 40 anos e, para além dos
bracarenses, surgem aqui pessoas de
Famalicão, Guimarães e, sobretudo,
Barcelos”, transmite.

Para maior conforto dos veraneantes, José Rodrigues está atento às
tendências e tem introduzido novidades
consoante o que o próprio conceito
pede. Se, por um lado, durante o dia
há quem sirva os refrescos gelados e
os snacks apetitosos; à noite o espaço
enche-se de luz e cor e torna-se num
dos mais badalados da região. Mas
desengane-se quem pensar que esta é
apenas uma casa de uma única estação.
A sua ruralidade assume uma marca
muito viva na preservação da natureza,
e é na proximidade com o ambiente
urbano que cabem todas as diversões.

Muita desta regionalidade é também sentida no espírito que se vive
junto do Sporting Clube de Braga. O
futebol surge como um imenso circuito
de sociabilidades e, num clima que
respira juventude, isso sente-se ainda
com maior vigor. “O clube tem unido
muito as pessoas e penso que isso
também se nota a nível empresarial”,
reflete. Hoje podemos dizer que se
verdes são os campos, modernas são
as linhas do Mirante Bar e, por isso,
José Rodrigues perspetiva que entre
o rio e a cidade continuará a persistir
a diversidade.

Junto ao rio Cávado adivinha-se uma das maiores referências
das noites de verão da cidade de Braga – o Mirante Bar. José
Rodrigues fala-nos agora sobre este lugar, onde a serenidade
do Minho se funde com a agitação da noite.

