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Um supermercado
no rés-do-chão,
uma mesa de
pingue-pongue no
andar de cima e
umas matinés de
cinema para toda a
família. Esta é a
Padaria do Povo
de que Diogo
Fernandes e Vasco
Loução se lembram de quando
eram pequenos. Na altura, estavam
longe de prever que a cooperativa,
outrora dedicada ao fabrico de pão,
lhes viria parar às mãos. Há dois
anos, começaram por dar a volta ao
bar. Cozinha nova, sangue novo e
uma visão nova do que a Padaria
do Povo se poderia vir a tornar em
Campo de Ourique e na cidade.
“Somos dois filhos do bairro e, mais
do que mantê-la, o plano foi, desde o
início, ressuscitá-la”, conta Vasco.
Tudo foi sempre preparado para
agradar a todos, da ementa à oferta
cultural, e, para os dois sócios, esse
é o segredo que põe a cooperativa
entre os lugares mais concorridos
do momento, em Lisboa. O sucesso,

esse, é que veio mais cedo do que
se esperava. O corrupio foi quase
instantâneo e dura até hoje, a
começar por quem chega para
petiscar ao fim da tarde, seja para
pôr a conversa em dia, seja para
ficar de olhos colados ao ecrã com
os dedos num pires de tremoços.
De idades, nem se fala. Vêm os
estudantes da faculdade, vêm os
trintões aproveitar os novos 20, os
quarentões curtir os novos 30 e os
reformados festejar o regresso à
vida sem rédeas. O ambiente
amigável e descontraído é só uma
pequena parte do que os alicia a
todos, o resto é mérito da dona
Helena, um reforço milionário
vindo do restaurante Europa, que
garante o sucesso da ementa.
O edifício não é de traça
palaciana, nem as estrelas Michelin
ameaçam brilhar por aqui, mas
as minis são frescas, os jarros de
sangria saem como pão quente
e o gin é servido com todas as
mariquices da praxe.
Mas nem só de copos e petiscos
vive esta padaria. Quem decide o
prato dia, também faz uma
perninha na programação cultural
da cooperativa, que, por estes dias,
retoma a velha tradição das sessões
de cinema. A tela tirou umas férias,
mas volta às projecções já no final

de Maio para um ciclo de filmes
sobre Lisboa.
Menos glamoroso do que a
sétima arte, mas tão ou mais
exigente para o intelecto é o
xadrez. Todas as terças-feiras o
serão é passado em frente a um
tabuleiro e até já houve um ou dois
turistas a aparecer para um
xeque-mate.
Ensaios de teatro ao domingo,
lançamentos de livros quando
calha, noites de quiz para testar
a cultura da clientela e exposições
de variedades ainda ajudam mais
no entra e sai. E quando o calor
chega, a esplanada torna-se
irresistível. Para os concertos
de Verão não há melhor cenário,
uma das razões que ajudou a criar
fama para lá das fronteiras do
bairro. Mas os planos a médio
prazo incluem explorar outras
vertentes. A Padaria do Povo
já é um local à disposição dos
vizinhos, com uma companhia
de teatro, ensaios do coro e até
um centro de explicações a
funcionarem todas as semanas.
No futuro vai puxar-se ainda mais
pelo lado social. Este Verão, a
nova fase da cooperativa faz dois
anos, altura ideal para relembrar
que estas portas, quando abriram,
foi para todos.
Padaria do Povo

Rua Luís Derouet,20 A. 21
362 0464. Dom-Qui 15.0000.00 e Sex-Sáb 15.00-01.00.

Nemsódepãoviveestapadaria
Tem jantaradas, xadrez, concertos, petiscos e futebol. Dois anos depois
de dois amigos terem tomado conta do espaço, a Padaria do Povo não parece
a mesma. MauroGonçalvesachou que ainda não se falou dela vezes suficientes
e foi ver o que se faz num dos hot spotsda cidade. ArlindoCamachofotografou.
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