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Dinamizar a diversão em Faro
Desde que André Pires e André Pereira uniram esforços para criar diferentes conceitos de
diversão noturna (e não só), a cidade de Faro nunca mais foi a mesma. E ainda bem.
espaço para “final de noite”, é “uma casa segura e mista”,na qual já
predomina a animação de DJs convidados, um pouco ao encontro
das tendências nacionais.

Tudo começou como “uma brincadeira de verão” para André Pires
e André Pereira, dois empreendedores que se estrearam, de forma
separada, no setor da diversão noturna através da organização de
festas e outras experiências informais, até que “o interesse e o gosto
pela área” começaram a falar mais alto. A certa altura, o percurso
de ambos acaba por se cruzar, compreendendo-se a sintonia de
dois pontos de vista que, a partir de então, trabalhariam em equipa,
dinamizando – como nunca – a noite de Faro.
A primeira lufada de ar fresco sentiu-se em 2010, quando idealizaram o First Floor Club, que ainda hoje persiste como “a casa-mãe”,
pela qual os dois têm“um carinho especial”. Este é um bar que pratica
um “conceito social”, procurando que todos se sintam à vontade num
lugar “onde os clientes são o mais importante”. De terça a sábado, há
a promessa de uma noite diferente a cada momento da semana, das
ladies nights às festas Erasmus, sem esquecer as noites académicas
ou os eventos temáticos. Mas o epicentro é ao sábado, à medida que
o conceito First People atrai o público que faz desta uma das noites
mais carismáticas do país.

“O que nos identifica é a entrega e amor que nutrimos por este
trabalho”, sublinha André Pires. Não admira, por isso, que “aquela
paixão que construímos encontrou, de repente, uma porta aberta
durante o dia, onde podemos receber os nossos clientes de outra
forma”, prosseguem os nossos interlocutores, numa alusão à
abertura, em 2017, do 3 Points Sports Pub. Fazendo jus ao nome
e funcionando “numa vertente diurna e de início de noite”, trata-se
de bem mais do que um simples café: é o lugar onde as emoções
ficam ao rubro, seja pelo apelo da música ao vivo, seja pelo acompanhamento dos grandes confrontos do desporto-rei ou de outras
modalidades. Encerrando apenas nos dias de Natal e Ano Novo, há
muito que o estabelecimento se tornou “numa das principais praças
da cidade”, garantem.
Com três conceitos já cimentados, os nossos entrevistados dão
a garantia de não ficar por aqui, até porque há outras perspetivas de

De facto, e após osucesso que o First Floor Club protagonizou
junto da população nacional e estrangeira, “havia a necessidade de
ser complementado, porque a partir das 4h00 não havia mais nada
em Faro”, no que a diversão noturna dizia respeito. Foi com esse
objetivo que a dupla adquiriu uma discoteca local, que haveria de
ser reconvertida, em 2013, no Twice Club. De portas abertas das
3h00 às 6h00 (de quinta-feira a sábado) e funcionando como um

negócio, de que o novíssimo Estúdio Quatro – que mistura elementos de bar e gelataria – éexemplo. Vocacionado para um ambiente
elegante de “after-work”,é aqui que se podem provar os melhores
gelados artesanais e cocktails. Mas os próximos meses deverão
assistir à abertura de mais um conceito: a Quinta Adega, que promete
trazer os petiscos portugueses a quem for um curioso ou fiel seguidor
da mais ancestral tradição. Sejam, pois, bem-vindos ao melhor que
Faro tem para vos servir.

