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PraiaMar revela os
melhores sabores de
Sesimbra
ao sabor da sazonalidade que atrai os
turistas no verão e no inverno sobrevive
com os moradores locais e os visitantes
que marcam presença nos clubes de
golfe. Fruto do trabalho de dinamização
da região no exterior – iniciado por um
grupo de restaurantes e unidades hoteleiras locais – o PraiaMar foi fidelizando
este público que todos os anos, nos
meses de outubro e novembro e entre
fevereiro e maio, voltam, tendo este
ponto como paragem obrigatória. Já no
verão, os portugueses enchem o espaço,
sendo que este ano o gerente denota a
crescente afluência de turistas italianos,
franceses e russos.

PRAIAMAR – ALMADA
FÓRUM

audácia, o espírito empreendedor e a
inegável paixão de José Maria Fontinha
Pinto pela área da restauração foram a
base para o incremento de um projeto
criado em 1983. A casa que acolhe o
PraiaMar é um espaço com longa história em Sesimbra, tendo sido a primeira
marisqueira a surgir na vila, no ano de
1920. Nas mãos de José Maria Fontinha
Pinto, a tradição do espaço mantém-se,
assim como a qualidade tanto do pescado
como do serviço prestado.

Ajustando a oferta à nova realidade
do mercado, o PraiaMar é uma marisqueira com um conceito que marca pela diferença. Pese embora a excelência e variedade do peixe fresco e a apresentação
de uma carta com várias combinações
de marisco, este é um restaurante com
ofertas para todos os públicos, essência
que o gerente não descura: “Nos espaços
PraiaMar, os clientes sabem quanto vão
pagar e têm opção de escolha sempre
com garantia de qualidade. A nossa
ementa é composta por uma oferta variada de peixe e marisco, dispondo de uma
lista própria de marisco que quebra com
o conceito tradicional de venda ao quilo,
dando ao cliente uma oferta variada de
marisco num único prato”, reforça.
Em Sesimbra, vila piscatória situada
no distrito de Setúbal, os negócios vivem

Há 35 anos como
empresário no setor
da restauração –
um percurso cheio
de peripécias,
trabalho e muita
dedicação – José
Maria Fontinha
Pinto revela hoje
um projeto alargado
que se expande a
vários espaços de
r est aur ação que
partilham a mesma
essência.

O espírito empreendedor e a ambição
de José Maria Fontinha Pinto levaram-no,
em 2013, a avançar para a abertura de
um novo espaço no Centro Comercial Almada Fórum, transportando o conceito da
casa-mãe, com uma oferta gastronómica
que assenta no peixe fresco e no marisco,
vendido de forma diferenciada, com uma
panóplia de menus pré-concebidos que
permitem ao cliente fazer a escolha que
mais o satisfaz. Um passo arrojado, cuja
viabilidade suscitou algumas dúvidas
mas que, cinco anos passados, é assumidamente um caso de sucesso, sendo a
maior sala de restauração desse espaço
comercial (200 lugares). Um êxito que
cativou muitos clientes pelo acesso à
gastronomia e ao ambiente que caraterizam a casa-mãe em Sesimbra, mas num
espaço improvável, quebrando assim
com o ‘fast-food’ dos centros comerciais.
Pela sua localização, a este espaço
acorrem públicos diversos, desde o
profissional, que almoça no shopping
procurando o prato do dia, até às famílias
que marcam presença ao jantares e aos

fins-de-semana, solicitando pratos como
caldeirada, peixe grelhado, marisco,
entre outras ofertas.

PRAIAMAR LOUNGE
Como resposta à crescente procura
por parte dos clientes, em 2016 surge
um novo espaço, “o PraiaMar Lounge,
localizado ao lado da casa-mãe e cuja
morada faz jus às suas origens: rua dos
Pescadores”.
Com este novo espaço, a equipa do
PraiaMar tem a oportunidade de servir um
maior número de pessoas, apresentando-lhes “a frescura do pescado capturado
na nossa costa, e proporcionando-lhes a
degustação das mais diversas espécies
de peixes e mariscos cozinhados de
forma simples e tradicional, tão ao gosto
de quem procura uma refeição com
os verdadeiros sabores do mar”.

SALA ZIMBRA
Com uma decoração de ambiente
natural, utilizando elementos também
eles naturais como a corda e a madeira,
a Sala Zimbra foi criada tendo como
inspiração as duas casas já existentes
em Sesimbra (Restaurante PraiaMar e
PraiaMar Lounge).

A Sala Zimbra é, desta forma, um
espaço mais reservado e acolhedor, ideal
para quem procura uma refeição mais
tranquila a dois ou em grupo. Ao seu
redor, estão elementos alusivos ao mar, à
pesca, à vila de Sesimbra, em suma: tudo
aquilo que faz do Restaurante Praiamar
um espaço de eleição.
Apresentada a dinâmica deste projeto
de sucesso, José Maria Fontinha Pinto
analisa o setor do Turismo em Portugal.
Não retira os louros alcançados nos
últimos anos, alertando, porém, para
a necessidade de se reforçar a aposta
na qualidade e na formação de quadros
qualificados que suportem a oferta hoteleira e turística. Quanto ao futuro do
projeto PraiaMar, fica a certeza de que
“o objetivo passa por chegar a Lisboa,
surpreendendo com o conceito diferenciador que o caracteriza”.

