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urivesaria que
Sabe o que
Defende

G onçalo Teixeira e José Teixeira são
responsáveis pela Ourivesaria Camanga,
onde assumem a sua polivalência face às
diversas áreas de atividade da empresa. Uma
das suas principais características é o seu
cariz familiar, que consideram ser de extrema
importância para o sucesso.

O nome Camanga – que significa diamante em Angola – representa a ligação que os fundadores têm com o referido país.
A ourivesaria surgiu em
1976, altura em que surgiu
como uma pequena loja que
comercializava relógios, jóias e
ótica. A introdução no mercado
foi uma implementação dinâmica: “Começámos por vender
produtos com preços bastante
atrativos e a partir daí o negócio
foi crescendo. Posteriormente,
abrimos mais uma loja, que
acabou por nos permitir um
certo crescimento em termos de
visibilidade, devido à gruta que
integrava a decoração e que se
destacava pela sua criatividade”,
esclarece José Teixeira.
Gonçalo e José têm a ambição de desmistificar que “a Ourivesaria Camanga tem preços
para todo o tipo de público-alvo,
e por vezes as pessoas desconhecem esse fator e têm uma
ideia errada”.
Para se manterem com um
bom posicionamento no mercado, Gonçalo e José pretendem
não só manter o foco no público
Angolano, mas reforçar o mercado português.
Consideram-se uma empresa de extrema “credibilidade e
confiança. Uma loja conhecedora que sabe o que defende, que
sabe distinguir com clareza as

peças e onde é dada uma explicação esclarecedora ao cliente
final”. Estas características não
foram uma imposição planeada,
mas sim algo que fez parte da
sua integração pessoal e natural.
Atuam tanto a nível da joalharia tradicional, que atualmente
é cada vez mais utilizada devido
ao retorno da tendência do uso
da filigrana, como da joalharia
contemporânea. Indo para além
da representação de marcas,
também desenvolvem peças
personalizadas, sendo uma
empresa com uma identidade
muito própria.
Relativamente à situação
atual do panorama nacional da
joalharia, os empresários lutam
para que haja uma lufada de ar
fresco no setor: “Trabalhamos
para isso, e acreditamos que isso
ainda irá acontecer”.
Lamentam o facto de algumas tradições já se terem
perdido, mas têm esperança
e vontade de atrair as novas
gerações. Para projetos futuros,
pretendem manter e consolidar
o que conseguiram até aqui,
frisando que se consideram uns
resistentes no mercado. “Pretendemos investir cada vez mais
na qualidade e na informação. A
informação é feita com rigor e é
meio-caminho andado para consolidar tudo o que se conseguiu
até hoje”, conclui.

