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Desde o

calor do café à frescura
da brisa do

mar

Foi no seguimento de um objetivo com cerca de 10 anos
que nasceu a primeira Doce Mar, em 2013. Situada em
Labruge – a 5 minutos a pé da praia –, foi com este espaço
que Susana Seabra concretizou o seu sonho, juntamente
com o marido, Paulo Seabra.

Os dois têm desenvolvido a Doce Mar através de um trabalho de complementaridade, em que Paulo Seabra se dedica à atividade de pasteleiro,
enquanto Susana Seabra é responsável pelo atendimento e gerência,
contando também com cerca de uma dezena de colaboradores no total
das suas três casas.
Face ao êxito e crescimento da primeira unidade, pouco tempo depois
abriram um segundo estabelecimento em Modivas, procurando que
funcionasse à semelhança da casa-mãe. Com o passar do tempo, as
duas lojas desenvolveram-se e tornou-se necessário o aparecimento
de uma terceira pastelaria, em Vila Chã.
Nas pastelarias Doce Mar, podemos encontrar, para além do
pão quente, todo o tipo de doçarias e pastéis feitos diariamente,
sendo que os mais apetecidos são os pastéis de massa folhada. Destacam-se igualmente os bolos, como, por exemplo, de
aniversário e outros eventos comemorativos, e as sobremesas
caseiras, completando-se assim uma oferta que se distingue
pela sua diversidade a nível de pastelaria e confeitaria.
É com criatividade e paixão pelo que faz que Susana
Seabra afirma que, “para além de ser boa vendedora, sou
consumidora. Sei o que é bom, gosto do que é bom e na
Doce Mar só se fazem e vendem produtos de qualidade”.
Com o lema “dar sempre o melhor aos clientes”, a proprietária da Doce Mar declara que “tudo o que seja produtos
de pouca qualidade, aqui não entra. Isso também é o
que nos diferencia e sentimos-nos na obrigação de dar
isso e só apenas isso a todos os clientes”.
A grande saída têm sido os pasteis de massa
folhada e os croissants. Feitos na casa-mãe, Susana
Seabra afirma que 80% da produção é para a massa
folhada, sendo a grande aposta para a nova casa
e para os meses de verão, nos quais o seu trabalho triplica: “uma das vantagens é que estamos
perto da praia e, agora com o bom tempo, as
pessoas passam e compram qualquer coisa
pelo caminho”, afirma.
Para além da excelente localização,
umas das grandes ajudas tem sido também
a divulgação nas redes sociais, mais preci-
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samente na página do Facebook, na qual o feedback tem sido
crescentemente positivo face à forma como os seus produtos
são expostos e reconhecidos.

O espaço
A primeira Doce Mar foi criada com o intuito de ser um
espaço para toda a família, para que possa aproveitar e
desfrutar de um bom momento. Um lugar agradável, que
inclui um parque infantil, um pequeno jardim e serviço de
esplanada. Por ser bem perto da praia (5 minutos a pé), a

Pastelaria também realiza no seu espaço vários tipos de
eventos, especialmente na época de verão, como noites
de karaoke, noite de fados entre outros, com o objetivo de
alegrar a comunidade e trazer novos clientes.
Como objetivo para o futuro, Susana Seabra partilha a
ambição de acrescentar mais espaços a este seu projeto:
“Foi sempre um sonho e o objetivo é continuar a crescer
cada vez mais e melhor. Todos os dias são uma aprendizagem de coisas novas e queremos passar esse conhecimento para o serviço que apresentamos aos nossos clientes”.

