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52

anos
de história e
dedicação
Fundada em 1965, a António Robalo, S.A. é uma das maiores distribuidoras de porcelanas,
vidros e cristais. António Robalo (fundador e Presidente do Conselho de Administração)
rapidamente percebeu que o mercado se mostrava disponível para crescer mais amplamente,
e hoje temos oportunidade de revisitar a história de uma empresa, cuja origem se confunde
com as memórias do fundador.
O nosso interlocutor tinha apenas 13 anos quando decide abandonar a Beira Interior e partir em busca de uma
nova oportunidade, em Lisboa. Começou por trabalhar
num armazém de artigos de vidro para uso doméstico, e
já naquela época sonhava em criar o seu próprio negócio.
Durante um período, percebeu que poderia encorajar o seu
espírito comercial, que até ali não tinha sido estimulado.
Por isso, não é de admirar que a criança, que outrora
guardava rebanhos na serra, rapidamente se tivesse dado
a conhecer como um empresário de sucesso.
Aos 18 anos, António Robalo ficou responsável por
uma das lojas dos patrões, mas nunca perdeu de vista os
domingos, que era o único dia que permanecia disponível
para realizar algumas vendas por conta própria. Quando
completou o serviço militar, foi trabalhar como comissionista numa empresa industrial de fabrico de flores artificiais

e chapas acrílicas para, meses mais tarde, abrir uma loja
em Algés, em sociedade com o irmão.
Inicialmente, adquiriu aí experiência como lojista, mas
em 1965 rumou para uma nova etapa da sua vida. “Nessa
altura, fundei a António Robalo, Lda. Comecei com uma
garagem e depois aluguei uma cave. Aí montei uma sala
de exposição que continha um mostruário. Após diversas
reestruturações foi transformada em S.A., passando assim a ser a cabeça do Grupo, que hoje integra também
a Pollux e a Robalo S.A.”, explica o nosso entrevistado.
Paralelamente, em 1971, criou-se uma rede de lojas de
venda ao público, surgindo assim a Dipol, que abastecia
com o stock da António Robalo, Lda.
Com a crescente expansão, António Robalo sentiu a
necessidade de alugar um novo espaço, por este último
começar a ser pequeno para a dimensão que o negócio
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alcançara. Em janeiro de 1974, depois de ter conseguido
o crédito necessário para comprar o terreno, a empresa
deslocou-se para uma propriedade de 25.000 m2 em Vila
Franca de Xira (lugar onde ainda mantém a sede, e cujo espaço tem evoluído consoante o crescimento da empresa).
Em 1988, no seguimento da criação da sua rede de
lojas, a António Robalo S.A. adquiriu a Pollux. Já nessa
altura, era uma referência na Baixa lisboeta, mas foi a partir
da integração no Grupo que se expandiu para os vários
pontos do país, onde continua a ser o ponto de encontro
para quem procura marcas de qualidade e atendimento
personalizado: “Entre 1965 e 1985, a António Robalo, S.A.
foi a maior distribuidora de porcelana portuguesa. Com a
transformação do negócio, o aparecimento dos centros
comerciais, e a consequente quebra do comércio tradicional, passámos a dedicar-nos mais à vertente da hotelaria.
E essa é, sem dúvida, a nossa fatia mais importante do
negócio, e a que mais tem evoluído no mercado”, aborda.
Muito mais do que números
Sob a ambição de otimizar sinergias e reestruturar
setores, em 2005 a empresa construiu um novo edifício
com 5000 m2. Atualmente, a António Robalo, S.A., com um
stock de mais de 30 mil referências de produtos, é dona
de um amplo mercado, não fosse ela afinal conhecida por

distribuir marcas como a Vista Alegre, a Atlantis, a Spal, a
Porcel, a Costa Verde, entre outras.
Durante a expansão, podemos então observar que a
empresa que antigamente tinha cerca de 3500m2 totaliza
hoje 20.000 m2 de armazenagem, e a maior sala de exposição do país neste ramo de atividade. Este historial de liderança vem só demonstrar como a capacidade de trabalho
e o espírito de sacrifício acabam sempre por destacar-se,
independentemente do investimento que se faça.
“Esta é uma empresa muito especial, que, por ter uma
origem familiar, começou do zero. Crescemos nestes últimos anos, muito por fruto do nosso trabalho e das boas
relações que mantemos com os nossos fornecedores”,
sublinha. Com uma equipa de 170 colaboradores, os
funcionários mais antigos do Grupo também já respiram o
espírito de família que aqui se cultiva, e os mais recentes
facilmente se adaptam pela união transmitida.
Evolução
Daqui para a frente, António Robalo adivinha um futuro
risonho, pois o legado que tem para transmitir às próximas
gerações dá-lhe confiança para os tempos que se seguem.
“Eu, claramente, vou continuar por aqui porque isto já faz
parte de mim, mas daqui para a frente serão as próximas
gerações a percorrer este trilho”, adianta.

