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Sabores

que o mar ancora

Póvoa de Varzim

“O projeto começou como uma ideia
entre mim, o meu irmão e a minha esposa.
Éramos professores de Educação Física e
havia a necessidade de termos algo mais”,
começa por contar Estêvão Liberal. Essa
ambição encontrou as suas coordenadas
e é na simplicidade dos pormenores que
agora espreitamos um restaurante que
não deixa nenhum detalhe marítimo ao
acaso: “Estamos localizados no Clube
Naval Povoense e tentamos estabelecer
a nossa identidade”, afirmam.
Se o mar tem a sua história de vitórias e derrotas, os empresários também
sabem que existe um tempo para sonhar,
um tempo para dar corpo ao sonho e um
tempo para reinventar. Passados três
anos após a sua inauguração, assistimos
atualmente ao momento onde todo o tipo
de público procura abrigo neste litoral,
que ora sugere movimento ora clama
serenidade. Mas nem sempre o cliente é o
tradicional poveiro, eles “chegam de todo o
lado: Lisboa, Algarve e muitos peregrinos
que fazem o Caminho de Santiago”.
Num espaço privilegiado para as tra-

São diversas as lendas
que o mar nos vem
contar e são várias as
comunidades que
durante muito tempo
exploraram os seus
recursos piscícolas.
De perigos reais ou
imaginários, a verdade é
que hoje continua a ser
um elemento de grandes
superstições e tradições.
Junto de Susana Liberal,
Estêvão Liberal, João
Emanuel e Ana Paula
Nunes encontramos
um espaço que inspira
essa mesma ligação: o
Sailorman & Friends.

vessias, os hambúrgueres de peixe – que
sempre assumiram o papel principal –
conseguem agora comunicar em idiomas
nunca antes dialogados. “Apostamos
sobretudo na qualidade e trabalhamos
sempre com produtos frescos”, revela
João Emanuel. Desde o Lobo do Mar, a
Gaivota, o São Pedro ou o Marés Vivas,
existe uma vasta gama que explora os
sabores locais, incluindo opções vegan e
o que há de mais cosmopolita: “Falamos
muito em hambúrgueres, mas também
temos a francesinha em bolo de caco e as
tapas. Vêm cá grupos grandes que pedem
um pouco de cada e vão petiscando”.
Mas desengane-se quem pensar que
a viagem termina aqui, pois este mundo de
pescadores não é mudo em sabores e há
ainda os montadinhos e a batata frita com
casca que nos fala o que é genuíno nesta
terra. Os colaboradores querem sobretudo
que nos próximos tempos mais pessoas
possam descobrir aqui uma nova morada,
pois só o mar é imenso e os que tem a
ânsia de crescer junto dele têm o poder
de embarcar novos horizontes.

