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Tasca das Tias:
Onde os Açores
conquistam
visitantes pelo
estômago
Na Tasca das Tias, os clientes são recebidos
com a boa disposição que caracteriza a
gente da Ilha Terceira. O ambiente é moderno
e discontraído. A ementa convida a desfrutar
das melhores experiências gastronómicas
que os Açores oferecem.
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Quem desembarca em Angra do Heroísmo, nos Açores, é
conduzido pela Rua Direita, que liga o cais e alfândega à Câmara
Municipal da cidade. Paralela à rua principal está a Rua de São João,
onde quem passa é convidado pelo estômago a visitar a Tasca das
Tias, um restaurante que surgiu por brincadeira, em 2013, e que desde
então tem feito as delícias de turistas e locais que procuram na Ilha
Terceira os típicos pratos açorianos.
Cláudia e Ricardo Evangelho compõem o casal que motoriza
este negócio. Ela enquanto gerente de sala. Ele como gestor de
toda a contabilidade e burocracia. Os dois nunca tinham pensado
enveredar pela área da restauração até que, em 2013, surgiu entre
amigos a ideia de cumprir a tradição angrense, em que os habitantes
ocupam um edifício vago no centro da cidade de Angra do Heroísmo
e o transformam em tasca para celebrar as típicas festas Sanjoaninas.
Assim, do edifício devoluto que tinham em mãos, Cláudia e
Ricardo fizeram emergir uma tasca que homenageia a gastronomia
tradicional açoriana. A experiência correu tão bem que a ideia de fazer
deste negócio permanente pareceu óbvia e, em 2014, já a Tasca das
Tias se tinha assumido como local para visitar durante todo o ano.
Incialmente, a ementa era composta apenas por petiscos mas,
de forma a responder à preferência dos clientes, estes têm vindo a
diminuir em subsituição dos pratos. Com capacidade para cerca de
60 lugares sentados, a Tasca das Tias conta com 12 funcionários
sempre disponíveis para explicar o que são – e por vezes como
comer – certas iguarias típicas da região como as cracas (marisco),
o atum dos Açores, a sopa de peixe, as ameijoas de Santo Cristo ou

os ovos rotos. As carnes, os queijos, os mariscos e peixes dos Açores
estão na ementa, assim como os doces tradiconais.
Dentro da Tasca das Tias, a madeira dá forma à moderna
decoração que reveste os dois andares do espaço. As paredes
exibem rostos, estampados em tamanho gigante, que contam a
história da cidade de Angra. Há também um agradável pátio interior e
a melodia jazz que se ouve vai convidando os clientes a prolongarem
as conversas à mesa.
Cláudia e Ricardo Evangelho prezam por manter a mesma
qualidade de produtos e atendimento que marca os visitantes desta
tasca, aberta todos os dias, do meio dia à meia noite. Com essa
consistência, o casal vai desenhando a imagem de marca da Tasca
das Tias. Paralelamente, os empresários inauguraram no ano transato
um espaço de alojamento local, com oito quartos disponíveis (Bed
and Breakfast) e planeiam abrir brevemente um “boutique hotel”,
com 18 quatros.

