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A história da casa é longa mas, em julho, faz dois anos desde que os
nossos interlocutores assumiram este negócio de cariz familiar e, desde
então, o sucesso tem vindo a aumentar. Com um conceito simples, mas com
a qualidade como premissa principal, a decoração do espaço baseia-se na
tradição portuguesa, com um ambiente acolhedor, apelando igualmente a um
público jovem. Usualmente, a música faz parte do quotidiano, criando assim
uma atmosfera informal e cativante. Em certos dias, têm também noites de
fado que “puxam pelo petisco”, salienta Rafael Pacheco, acrescentando
que “todos os pratos
são confecionados na
hora do pedido.”
Aqui, a cozinha
é a tradicional portuguesa, com especialidades da casa
entre as quais se
evidenciam os pães
recheados (carne,
marisco, alheira e vegetariano), tapas de
pica-pau, de pizza e
camarõezinhos salteados. No entanto,
o destaque vai para
as tábuas que são
de quatro tipos: uma
básica, com presunto,
salpicão e queijo; a
mista, composta por
chouriça, presunto,
alheira e queijo; a «da
Tita», com chouriça,
presunto, alheira,
queijo, pimentos padron e pataniscas e,
por fim, uma tábua
mais direcionada para
casais, onde estes degustam dois pães recheados com camarões cozidos,
pimentos padron e chouriça, devidamente decorada e acompanhada por
um cocktail.
A relação qualidade-preço é uma grande preocupação, uma vez que
“o lucro não se sobrepõe à satisfação dos clientes”, conforme referem os

A Petisqueira Contraste de
Sabores, em Paredes, conta
já com um legado antigo.
Anteriormente nas mãos
de outros proprietários,
hoje tem Fátima Ribeiro e
Rafael Pacheco ao leme
e assume-se como uma
referência para quem
aprecia tapas e petiscos,
aliando o tradicional com o
contemporâneo.

proprietários, que, orgulhosamente, possuem uma
cozinha totalmente equipada para concretizar o
conceito do restaurante, onde “a rápida resposta
da cozinha é a prioridade”, acrescentam.
Relativamente a vinhos, têm cerca de 30 rótulos diferentes e trabalham com “vinho-a-copo”,
sobretudo durante a noite, estando abertos todos
os dias das 16 horas até às duas da manhã, com a
terça-feira reservada para
o descanso
semanal. A
Petisqueira
Contraste de
Sabores tem
capacidade
para cerca de
50 pessoas,
que aumenta
no verão com
a abertura da
esplanada.
Para dinamizar o espaço durante
esta época,
realizam festas da cerveja,
com uma notória adesão, e,
regularmente,
recebem jantares de grupo, algo que é
também uma
das suas grandes apostas.
Para o futuro, a ambição é forte e o foco é
manter a qualidade da sua gastronomia aliada
à redecoração gradual do espaço, bem como a
possibilidade de fazer degustações de vinho, numa
fase posterior.

