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Um

mundo para além da aquariofilia
Há quatro décadas que a Aquário Mundo proporciona os melhores produtos e soluções
para quem preza o seu companheiro de estimação, viva ele dentro ou fora de água.
De portas abertas na Marinha Grande há 40 anos, a Aquário
Mundo, Lda. é uma empresa familiar que se dedica à importação, comércio e exportação de um
amplo conjunto de produtos para
animais de estimação, ainda que
reservando um especial carinho pelo
universo da aquariofilia. Todavia, e na
origem de um percurso que se iniciou
no longínquo ano de 1977, esteve um
curioso conjunto de circunstâncias
que acabaria por influenciar o rumo
profissional que Joaquim de Sousa
assumiria de então em diante.
Tal como recorda o gerente do
projeto, “durante o período de serviço militar tive a oportunidade de
entrar para a marinha mercante e
fiz viagens rumo ao Oriente e, mais
concretamente, à China e a Hong
Kong”, devido à proximidade de
que estes territórios gozavam relativamente a Macau. Foi no contexto
de uma dessas deslocações que
se admirou pelo trabalho desenvolvido por um criador de peixes em
Singapura. “Lembro-me de achar
aquilo curioso, pois não havia nada
do género em Portugal”, constata
Joaquim de Sousa.
Uma vez concluída a sua passagem pela marinha marcante, o
empresário decidiu desenvolver um
negócio na área da aquariofilia, começando por importar (para
posterior revenda) espécies do país asiático que tanto o impressionara. A partir daí, e fruto da sua constante necessidade

de readaptação, Joaquim de Sousa foi compreendendo a importância de alargar o seu catálogo, a ponto de hoje podermos
encontrar aqui não apenas peixes
de água quente ou fria – oriundos
de geografias tão díspares quanto
França, Brasil ou a já mencionada
Singapura –, mas também os alimentos e um vasto leque de acessórios e
equipamentos para a manutenção de
aquários e gestão de temperatura. E
porque esta é uma área em constante
atualização, também a necessidade
de prestar um acompanhamento
didático ao cliente se foi preservando.
Atualmente, e já com a segunda geração ao leme do projeto, a
Aquário Mundo pode orgulhar-se
da especial variedade de soluções
que proporciona, na medida em que
o catálogo de produtos já inclui as
necessidades de outros animais
de companhia, do cão e do gato às
pequenas aves e répteis, sem esquecer alguns roedores. Igualmente
lata é também a carteira de clientes
(na qual se inserem, inclusivamente,
clínicas veterinárias), oriunda de
concelhos como Pombal, Nazaré,
Tomar, Abrantes ou Castelo Branco.
Assim, e perante a sua continuada
sustentabilidade, é com responsável
otimismo que a empresa familiar
encara o horizonte, consciente de que jamais haverá substituição possível ao privilégio de fazer-se o que se adora, junto
de quem mais se gosta.

