Portugal Inovador

Um pouco de
An ola em
Portugal
Quem entra no restaurante As
Cubatas, em Águeda, junto à
Estrada Nacional 1, não passa
indiferente a este espaço com 44
anos de história.
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Inicialmente fundado por uma família portuguesa, que
vivia em Angola (daí a decoração alusiva a estas origens) e
regressou a Portugal após o 25 de abril, foi em meados de
1980 que a família de Luiz Augusto Pereira decidiu dirigir
este negócio. Trata-se de um espaço amplo, com uma
localização privilegiada na margem da Estrada Nacional,
onde muitos fazem uma pausa para saborear os petiscos
que aqui se confecionam.
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Num total de 200 lugares, contam com um balcão de 50
lugares sentados que proporciona maior dinâmismo entre
os clientes e funcionários, ao mesmo tempo que promove o
convívio entre todos. “Aqui as pessoas chegam, sentam-se
e podem conversar por estarem mais próximas”, afirma o
gerente.
Mas não é apenas pelo espaço que As Cubatas ficam na
memória. A exigência na cozinha é grande, estando esta aberta e visível a todos os seus clientes, e o Chef Wagner Spalla
faz questão de confecionar produtos frescos e de primeira
linha. Daqui resulta uma ementa que, ao mesmo tempo que é
adaptada às preferências dos seus clientes, preserva a típica
gastronomia portuguesa. Aqui, podem ser experimentados
pratos como os rojões à portuguesa, o bacalhau à brás, as
potas grelhadas ou o entrecosto, sendo que, aos domingos,
apresentam opções como as famosas tripas à moda do Porto,
o cozido à portuguesa e a carne de porco à alentejana. À semana, nos horários de almoço, é disponibilizado um serviço
de Buffet, diminuindo o tempo de espera por parte do cliente.
Ao serviço de quem procura As Cubatas, está uma equipa
de 14 elementos, cuja ligação é muito forte e dentro da qual
há um perfeito espírito de sintonia. Estamos, por isso, perante
um restaurante acolhedor onde o carinho e a dedicação são
transpostos todos os dias para o que aqui se faz, e quem entra
nesta casa não sai neutro.

