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Muitas são as vezes em que ouvimos dizer que “Portugal está na moda”,
mas nem sempre o turismo vive de tendências. No Algarve, percebe-se
que a natureza cria o seu próprio ritmo e é através dessa pulsação que
os turistas fogem do peso da rotina. Frederico Folque é responsável
pelo Grupo Sem Espinhas e mostra-nos que há aqui uma riqueza que se
desdobra em muitas singularidades.

O primeiro espaço desta estrutura foi aberto nos idos anos
70 como barraquinha de praia no areal da Praia do Cabeço. “Eu
sempre gostei deste estilo de vida e pensei que nada poderia
ser melhor do que estar na praia e ter sucesso numa atividade
que lhe estivesse ligada”, começa por explicar. Esta primeira
casa tinha na altura apenas 20 m2, mas logo viria dar forma
a um projeto mais consistente e amplo: “Crescemos de forma
natural e aproveitamos os invernos para ampliar o espaço”.
Essa evolução transformou o bar de praia num restaurante
de cozinha regional e perante essa janela paisagística, podemos
imbuir-nos de uma tradição algarvia, que vai desde a açorda
de bacalhau e gambas “na carcaça”, a cataplana de peixe e
amêijoa, o arroz de lingueirão, entre outros pratos típicos da
região. “Agora vamos ter um prato novo, que é um atum ligeiramente salgado com um néctar de frutos tropicais”, transmite.
Os sabores nunca estão em falta e prova disso é, também, a
excelente carta de vinhos e os deliciosos doces que se encontram à disposição do cliente. Durante o verão, organizam-se
várias festas temáticas, e a sua esplanada enche-se de tanta
alegria, que extravasa para o areal.

“Um almoço bem regado é um
almoço de alegria dobrada”
“Em 2008, iniciámos um outro projeto”, que viria dar lugar
ao Sem Espinhas Manta Rota. Como esta também é uma praia
conhecida por temperaturas agradáveis, este segundo espaço
“partilha a mesma filosofia que o primeiro”. O conceito reflete-se numa cozinha que valoriza a simbiose entre os sabores
serranos e marítimos e a sua principal missão é que quem o

visite transporte consigo a essência de toda uma região. Estas
geografias fazem com que todas as pessoas que frequentem
a Praia da Manta Rota aprendam a abrandar, habitando em
especialidades tão próprias como “os bifinhos de atum grelhado
com pimenta a ervas, o arroz de polvo e a conquilha da “Baía
de Monte Gordo””.
Em maio de 2011, chegou a vez do Sem Espinhas Guadiana
e com ele abriu-se o leque de possibilidades, pois este ficou
conhecido por ser o “primeiro Sem Espinhas citadino”. Localizada na frente ribeirinha de Vila Real de Santo António, num
antigo solar pombalino, “esta casa tem garrafeira própria” e as
400 referências de vinhos permitem-nos viajar pela história dos
néctares que se encontram espalhados por todo o mundo. Esta
ligação é tão importante para Frederico Folque
que ele teve a preocupação de “contratar um
sommelier para todas as casas, para que as
pessoas tenham o máximo de informação
possível, pois o Grupo não se trata só de servir
comida”. Aqui, o namoro acontece precisamente entre essa ligação que há do vinho “que é
tão português” e as especialidades que tanto
caracterizam a região, pois “um almoço bem
regado é um almoço de alegria dobrada”.
Para ficarmos com água na boca, são-nos
indicados pratos como “o “Ramaquine” aveludado de peixe e mariscos, o Tártaro de atum
em trilogia, o Bacalhau gratinado com grelos,
entre muitas outras iguarias”. E, como Frederico Folque pensa em todos os pormenores,
resolveu também criar um espaço próprio para

Portugal
as crianças poderem brincar livremente. “Isto é fantástico porque tanto os pais como as crianças desfrutam
mais e Inovador
acaba por ser algo
que nos diferencia”, afirma.
Por entre tantas inovações, em junho de 2011, o Sem Espinhas Natura veio trazer um outro dinamismo ao Grupo. “Sentimos a
necessidade de criar um serviço totalmente diferente e criámos um Natura muito jovem e solto, atendendo às outras necessidades da
praia”, explica. Localizado mesmo ao lado do Sem Espinhas Praia do Cabeço, este lugar é ideal para recarregar baterias, convidando
às refeições leves como “o sushi, as saladas e sandes com produtos naturais e biológicos” e bebidas refrescantes.
Existe “um cuidado muito grande na animação noturna” e por isso este “é um espaço que se transforma à noite”. As horas não sofrem,
assim, a contagem da vida moderna, pois aqui o tempo é feito de clima ameno para que qualquer pessoa possa desfrutar as mais-valias
da região e relaxar. O Sem Espinhas não quer fechar-se às possibilidades e terá em breve a abertura de mais dois estabelecimentos. “O
conceito será o mesmo do Natura e chamar-se-á Caramelo”. Como só estará aberto nos meses de verão, “a intenção é ter um público
dos oito aos oitenta”, no qual os sorrisos perdurem por muito tempo.

