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pelas memórias e
provar o melhor
de Portugal

Grande parte dos
negócios familiares
encontram-se
envoltos numa
enorme teia de
memórias. Através
das palavras de
Fernando Macedo
(proprietário do
Macedo’s Bar)
conseguimos
perceber isso muito
bem, pois muitas
das vivências atuais
têm como verdadeiro
suporte os dois
séculos de história.

“Foi na passagem de testemunho de pai para filho
que o negócio se manteve até aos dias de hoje”, introduz
Fernando Macedo. Antes de avançarmos, importa
esclarecer que este estabelecimento sofreu muitas
evoluções, pois o que inicialmente começara por ser
“uma casa que continha um espaço de ferragem e uma
tasquinha”, evoluíra, anos mais tarde, para outro ambiente:
“O meu pai reformou-se e eu e a minha esposa (Conceição
Alves) lançámo-nos a este negócio em 2004. Hoje, tenho
um canto reservado a fotografias para homenagear as
pessoas que foram clientes. É meu dever honrar os
antepassados”.
Neste momento, parte do rasto dessa narrativa perdeuse, mas Fernando Macedo sentiu o peso do compromisso
e adaptou-se aos novos tempos. Num primeiro instante,
começou por perceber que haveria divisões que teriam de
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permanecer intactas e outras que exigiam o ritmo da vida moderna. “O espaço só tinha duas áreas. Mais tarde, comecei a fazer obras. As áreas que
pertenciam à casa-mãe mantiveram-se, mas outras tivemos que remodelar e ampliar”, lembra. Atualmente, o ambiente divide-se em três atmosferas:
o snack-bar onde a francesinha dita as regras, a esplanada que cativa pelos momentos de verdadeira fraternidade e o bar, que bebe das influências
da noite.
Neste último, percebemos que os enredos mudam consoante a época do ano: “Fazemos aqui atividades para todo o tipo de idades, pois queremos
que, acima de tudo, as pessoas se sintam bem e que o seu tempo nunca pareça perdido”. Nesta flexibilidade cabem cenários tão distintos como as
noites de fado, as reisadas (que são acompanhadas com bolo rei e champanhe), as festas com karaoke e DJ e a noite de São Martinho, que tanto
nos aproxima dos aromas típicos de outono. “Nesta noite, saboreamos o vinho novo, as castanhas e a música popular”, adianta o nosso entrevistado.

DIFERENTES CAMINHOS,
DIFERENTES PÚBLICOS
Fernando Macedo e Conceição Alves percebem que a
vivência torna-se mais enriquecedora quanto maior a diversidade
do seu público, por isso não é de admirar que aqui possamos
encontrar pessoas de origens que em nada se assemelham.
Enquanto que no mês de julho e agosto se deparam com os
pedidos de emigrantes, há determinados períodos do ano que
se deixam colorir pelos sorrisos dos peregrinos de Santiago de
Compostela: “Queremos que os clientes se sintam em casa
e queremos que possam vir em qualquer momento do dia”,
transmite.
A capacidade de absorver esta dinâmica permitiu-lhe antever
necessidades: “Por exemplo, no caso do snack-bar temos mais
oferta para além da francesinha como as massas, as saladas,
os pregos, os hambúrgueres, entre outros. Dispomos também
de menu infantil e temos facilidade em nos adaptarmos porque
preparamos festas para crianças, jovens e idosos”.
Com capacidade para acolher 150 pessoas, o Macedo’s Bar
consegue mover-se da mais agitada vida moderna para o mais
recatado diálogo. O facto de estarem abertos durante todo o ano
também faz com que muitos sejam os habitantes das regiões
vizinhas que aqui procuram estabelecer pontes para o convívio.

Com um olhar perspicaz para o negócio, Fernando Macedo
e a sua esposa estão sempre recetivos à aprendizagem. Hoje,
compreendem que o futuro deste estabelecimento da freguesia
de São Pedro de Rates pede consolidação e é num ambiente
de grande amizade que quererão continuar a afirmar os valores
desta casa: “O meu objetivo é estar sempre preparado para os
desafios e servir bem as pessoas”, sublinha.
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