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B

em comer e
em receber

Um dos elementos mais atrativos
na cultura e cozinha italiana é a
variedade. João Monteiro e os
seus sócios estão conscientes
de que essa cozinha estendese a outros territórios e agora
há nomes que lembram um
Algarve de agitação, alimento e
diversidade.

Perante todas estas nuances, os empresários ajudam-nos
a desvendar um espaço que a Albufeira tão bem acolheu há 29
anos: a Pizzaria Paulu’s. Numa primeira fase, João Monteiro
lembra que este “era um restaurante onde as pessoas faziam
fila e eram capazes de esperar duas horas para comer. Hoje a
realidade é muito diferente e tudo o que oferecemos tem qualidade porque é confecionado dentro de portas”.
Há, portanto, todo um cuidado que se reflete na forma como
a própria cozinha está organizada, pois cada colaborador coordena a sua própria secção. Essa segmentação não revela os
segredos gastronómicos que aí são preparados, mas mostra-nos
uma ampla pizzaria com duas grandes referências: o Bife de
Lombo a Paulu’s e o Prosciutto di Parma. Para outras escolhas,
existem “as gambas, que são únicas cá na casa, o pão de alho,
as pizzas e as pastas”, e aí destaca-se a Spaghetti Paulu’s.
Esta variedade que experimentamos nos sabores persiste
igualmente no vinho, pois são diversos os aromas que combinam
com as cores vivas de um Algarve italiano. Em relação às carnes, João Monteiro orienta-nos para “o Scaloppine al Marsala,
que sabe bem quando acompanhado de um bom vinho italiano
e o Pollo alla pizzaaiola”. Esta mistura mostra-nos que aqui não
existem estranhos, pois chegam pessoas de diferentes nações,
gerações e estratos sociais. Na verdade, não há dia ou noite
em que essa união não seja celebrada e, por isso, todos são
bem-vindos.
“Depois também temos os residentes que provam as pastas,
os canelones e os raviolis e percebe-se que os portugueses têm
já algum conhecimento da gastronomia italiana”, observa. Nesse espírito de partilha, o espaço não poderia deixar de aceitar
reservas para aniversários, jantares de empresas e todo o tipo
de festas com grupos, pois “temos um menu muito agradável
para esse tipo de eventos”. Esta Itália, que viajou para Portugal
há já algum tempo, revela-nos um serviço de “muita qualidade
na cozinha e muita simpatia nas mesas” e talvez seja essa a
principal razão pela qual os sorrisos das 20 pessoas que aqui
trabalham nunca se extinguem.
Ainda assim, os proprietários querem que a qualidade possa chegar a mais pessoas e não escondem que gostariam de
“aumentar o cliente português, pois é um cliente que gostamos
de trabalhar”. As cores de verão mostram-nos, portanto, como
continuam a existir boas razões para vir ao Algarve beber desta
Albufeira.

