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Se está em Ponta Delgada tem “obrigatoriamente” que visitar um dos vários espaços
do Grupo Anjos. A diversidade de oferta
manifesta-se na capacidade de agradar a
todos os públicos, através de ambientes
descontraídos e relaxantes.

Açores
,
terra de mil encantos,
aromas e sabores

Rui Anjos, administrador do Grupo Anjos, cresceu numa família ligada à
restauração. Assumindo a responsabilidade do passado familiar, lidera hoje
um projeto alargado com ofertas para todos os gostos.
O fluxo turístico que acorre para esta região, referência internacional pela
sua beleza natural, tradições e cultura, fez com que as oportunidades de
expansão surgissem, algo que o sentido de oportunidade deste empresário
açoriano não deixou escapar. A abertura do espaço aéreo aos voos low-cost
trouxe aos Açores milhares de turistas numa cadência que o setor hoteleiro
não estava capacitado para assimiliar. Assim, o Grupo tem crescido “consoante a sua capacidade”, mantendo a estratégia de consolidação dos espaços.
O sucesso deste projeto? Rui Anjos atribui com orgulho à sua equipa de
colaboradores, a quem reconhece “dedicação, esforço, trabalho e capacidade
de cativar o cliente”.

Cantinho dos Anjos
O Cantinho dos Anjos, espaço de restauração sob a alçada da família
Anjos há duas gerações é, no entender de Rui Almeida, “a maior referência
na sucessão de empresas” que hoje detém. O Cantinho dos Anjos é um dos
bares mais acarinhados dos Açores pela sua história e memória afetiva, bem
como pelas inúmeras recordações que podemos encontrar no espaço, fruto
de ofertas de viajantes e forasteiros das mais diversas partes do planeta.
Com um ambiente acolhedor e quase familiar, o Cantinho dos Anjos é um
espaço frequentado diariamente por cliente fiéis, que fazem parte da família e
também da história desta casa, e que transmitem aos amigos e às gerações
vindouras toda a mística a ele associada.

Baía dos Anjos
O Baía dos Anjos é um dos bares mais famosos do arquipélogo pelo
seu dinamismo e qualidade. Estes espaço destaca-se pelo cuidado no atendimento que pretende ir sempre ao encontro das necessidades do clientes.
Aqui, o visitante encontra durante todo o ano uma agenda de eventos com
forte enfoque na música ao vivo, sendo que, ao fim de semana esta é complementada com a presença de DJ’s. Localizado numa zona privilegiada,
junto ao coração da cidade de Ponta Delgada e da marina das Portas do
Mar, no Baía dos Anjos a gerência convida-o a fruir de bons momentos de

lazer numa das mais míticas esplanadas da região dos Açores, deixando-se
envolver pela música ambiente gravada ou tocada ao vivo e pela ambiência
descontraída e alegre do espaço. No cardápio destacam-se as refeições
ligeiras (tostas, pregos ou tostas), um leque variado de bebidas quentes e
frias, a par de refeições mais elaboradas que podem ser saboreadas no
restaurante Yacht Club.

Yacht Club Restaurante
Localizado nas Portas do Mar, o restaurante Yacht Club fica “paredes meias” com o mítico bar Baía dos Anjos. Ali o delicioso aroma
das refeições funde-se com o cheiro único do mar dos Açores, com
o barulho ímpar dos barcos e com as cores do céu e do extasiante
pôr do sol.
Naturalmente influenciado pela sua localização, no Yacht Club pode
degustar peixe fresco do mar dos Açores e o afamado Bife à Regional. Este espaço é também muito procurado por famílias e grupos de
amigos que se juntam à mesa para saborear uma mariscada, sempre
acompanhada por propostas vínicas. Para finalizar a experiência não
pode deixar de provar uma das sobremesas “tentadoras”.
O espaço beneficia de estacionamento facilitado pela existência
de um parque de junto ao restaurante.

Refeições Ligeiras
Na Saláto procura-se oferecer aos clientes uma experiência
genuína com produtos frescos, todo o sabor e poucas calorias. Aqui
pode construir a sua refeição com os seus ingredientes favoritos e
sempre frescos, ou usufruir das combinações existentes em menu e
acompanhá-las com a uma variedade de sumos naturais.
A Saláto beneficia de uma localização privilegiada, na Avenida
Marginal de Ponta Delgada, onde pode usufruir de uma esplanada
ou do conforto de uma sala interior.
Com uma imagem cuidada e um ambiente aconchegante, o Avenida dos Anjos é um restaurante que preza pelo atendimento atencioso
e próximo onde famílias ou amigos encontram uma ementa variada
que abrange desde mariscos ao peixe fresco, passando pela carne
dos Açores até às massas. Localizado no SolMar Avenida Center, o
Avenida dos Anjos beneficia de uma esplanada que bebe do espírito
de um pátio virado para a Avenida e com vista para as Portas do Mar.
Muito mais que pizzas, no 3 Sentidos Pizzaria, o visitante dispõe
de um espaço simpático e acolhedor com esplanada para a Avenida
Marginal de Ponta Delgada. Este é um local privilegiado para momentos
de conversa entre amigos, comemorações familiares ou simplesmente
para relaxar enquanto toma um café antes de ir trabalhar. A ementa é
variada. Podemos encontrar as famosas pizzas e hamburgers, mas também saladas, sopas, peitinhos de frango grelhados ou até francesinhas.

Cais da Sardinha
O Cais da Sardinha é um espaço lounge e relax situado num antigo Cais,
localização premium, na Avenida Infante D. Henrique, em Ponta Delgada. O
espaço inclui um bar e também um restaurante com vista privilegiada sobre
a costa sul da ilha de São Miguel e sobre o mar. Num ambiente selecionado,
ao som de música relaxante, pode apreciar o ambiente marítimo na magnífica
esplanada ou no interior de uma tenda. Aos fins de semana o espaço acolhe
festas temáticas, com DJ ou música ao vivo.

Café Central
O Café Central é, sem dúvida, um dos mais emblemáticos cafés da
cidade de Ponta Delgada, ocupando um lugar privilegiado na tradição e
História da maior cidade açoriana. O Café Central foi inaugurado em outubro
de 1924 por José Matias Tavares. Icónico e distinto contou no seu interior
com a presença de várias telas pintadas por Domingos Rebelo.
A atividade do Café Central marcou de forma ímpar uma época na vida
social da cidade de Ponta Delgada, com várias inovações quer ao nível dos
produtos apresentados como pelo serviço prestado.
Este espaço entrou para o Grupo Anjos em 2017, sendo já um dos seus
ex-líbris. Rui e Sofia Anjos decidem manter o nome, mas alterar a filosofia
de funcionamento de modo a melhor servir o turista, mas, acima de tudo,
reaproximar o cliente local. Pretende-se também reavivar as boas memórias
associadas ao espaço e dignificar a sua história. Os empresários ambicionam
também que o espaço sirva o cliente, independentemente da altura do dia,
com uma oferta vasta e diferenciada, fast-casual com opções mais saudáveis,
frescas e personalizáveis, como saladas, sumos naturais e hambúrgueres,
mas também com uma vasta oferta ao nível da pastelaria e salgados.
Nesta nova fase do Café Central pretende-se devolver o café à cidade,
através, por exemplo, de um brunch numa das praças mais nobres de Ponta
Delgada ou de um jantar requintado e casual ao final do dia, com sabores
que apelam aos sentidos.

