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Se há locais onde dá prazer estar e passar bons

momentos de tempo livre, a praia é por excelência

um dos expoentes máximos de escolha. Seja no

inverno ou verão. Faça sol ou caia chuva. Assistir

ao nascer do dia ou ao cair da noite… O cenário é

convidativo e o ar marítimo que se respira são o

convite para uma estadia à beira mar.

A pensar nesta mesma realidade, uma das

apostas da autarquia tem-se centrado

precisamente na reabilitação dos cerca de 15

quilómetros de areia que aqui existem e no

apetrechar de infraestruturas capazes de dar

qualidade às nossas praias. E prova disto mesmo

é o facto de todos os anos Gaia ter e manter o

mesmo número de Bandeiras Azuis: 18!

A par deste desenvolvimento da zona oeste do

município, nasceram igualmente um sem número

de serviços. Entre estes destacam-se os que

potenciam a qualidade de oferta aos cidadãos. E

neste número o Notícias de Gaia dá-lhe a conhecer

o Príncipe de Salgueiros. Trata-se de uma padaria,

confeitaria e cafetaria localizada na freguesia de

Canidelo, precisamente à entrada da praia de

Salgueiros.

Este espaço existe há seis anos, mas desde

julho tem novo timoneiro. Joaquim Silva conseguiu

concretizar o sonho de montar negócio à beira mar

e com ele transportou uma experiência de 30 anos

ligados ao setor da restauração, a última das quais

na confeitaria Maximus, situada na mesma

O Príncipe de Salgueiros

Confeitaria marítima de excelência
O Príncipe de Salgueiros existe há seis

anos, mas desde julho tem nova

gerência. Joaquim Silva dá a cara pelo

novo projeto que uma dia foi sonho, mas

que hoje é uma realidade concretizada e

sinónimo de qualidade

freguesia, concretamente nos Quatro Caminhos.

"Tive outros negócios neste ramo e andei cerca

de quatro anos atrás deste espaço. Já tive negócios

no Porto e posso dizer que Gaia o supera",

confessa Joaquim Silva, que, sendo natural da

freguesia de Fornelos, em Cinfães, aqui vive há 21

anos, precisamente metade da idade que tem.

"Sempre gostei do Príncipe de Salgueiros, pois é

agradável ao nível do ambiente, da qualidade e

junto à praia", acrescenta. E lembra: "O concelho

de Gaia está muito desenvolvido e a tendência é

para crescer ainda mais".

Inicialmente, o Príncipe de Salgueiros foi

adquirido por Joaquim Silva em parceria com mais

dois sócios. Todavia, esta cumplicidade acabou

não há melhor. Pode haver croissant parecido, mas

não melhor. Tenho clientes que vêm de Espinho

por causa disso e até os forneço para uma bomba

de gasolina em Ovar", regista Joaquim Silva, não

esquecendo de sublinhar "as boas francesinhas",

o hambúrguer, os pregos (em prato e em pão),

bem como todo o tipo de doçaria e serviços de

cafetaria.

Por estar fisicamente presente junto à praia, o

Príncipe de Salgueiros é frequentado durante todo

o ano. De inverno são os clientes habituais, os

que vêm passear, fazer desporto, ter com um

amigo… De verão, além destes, são os

veraneantes e os turistas. Isto faz com que "o

número de clientes mais do que triplique". Certo é

que a muita procura durante todo o ano só pode

representar a mesma qualidade de oferta que este

espaço proporciona e de que se fez referência no

terceiro parágrafo desta peça.

E não há crise que se lhe pegue: "A crise não

assusta. Podemos não ganhar o que queríamos,

mas devemos continuar a ter vontade de trabalhar.

Desde que sejam pagos os nossos impostos, os

nossos funcionários, os fornecedores e ainda

sobre alguma para comer e beber, penso que não

há crise".

A terminar, Joaquim Silva deixa uma mensagem

a todos os que ainda não conhecem as mais-valias

que oferece o Príncipe de Salgueiros: "Gostaria

que as pessoas passassem por aqui para provar

que os nossos serviços e produtos são de

qualidade, pois estou certo que ninguém sairá

desgostoso com o que vê ou prova.

por não correr da melhor

maneira e a solução,

melhor por sinal, foi a de

ficar sozinho a gerir o local

e a liderar uma equipa de

12 pessoas que aqui

trabalham.

Croissant é iguaria
de destaque

Entre os produtos

comercializados, todos

eles "frescos e aqui

produzidos", destaca-se o

famoso croissant. Esta é

uma das iguarias que dão

notoriedade ao Príncipe

de Salgueiros. "Em Gaia


