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Na vanguarda
do setor

Fundada por António Galego em Bencatel (Vila Viçosa), a AGF é uma das empresas de
destaque no setor da pedra, dedicando-se à Extração, Transformação e Comercialização
de Pedras Naturais.
Criada no ano de 1980,
a António Galego e Filhos
foi crescendo a partir daí,
mediante o aumento da sua
capacidade de extração e
transformação de mármore.
Atualmente, a empresa é
detendora de uma pedreira
de quatro licenças, com uma
dimensão de 50 mil metros
quadrados.
Da atividade extrativa
resulta o desenvolvimento
de uma ampla diversidade
de produtos, desde a chapa
aos revestimentos interiores
e exteriores, como o ladrilho, plaquete, degraus, bancadas de quarto de banho e
cozinha, abrangendo todo o
tipo de acabamentos.
A equipa da AGF é constituída por 60 colaboradores. Para além disso, e
conforme nos é dito por
Nuno Bilro (diretor administrativo e financeiro), a empresa destaca-se também

pela forma como “tem os
seus equipamentos – quer
em termos extrativos quer
a nível da fábrica – todos
renovados”.
Fruto desta capacidade
e do know-how adquirido
ao longo dos anos, a AGF
conseguiu conquistar os
mercados internacionais. A
maior fatia das suas vendas
é, efetivamente, dirigida à
exportação, estando entre
os principais focos o Norte
de África, a Arábia Saudita
e potências asiáticas como
Índia e China.
A contribuir para esta
afirmação mundial tem estado a participação ativa
nas grandes feiras internacionais, numa média de
seis a oito eventos por ano.
A presença mais recente
foi na última edição da Marmomacc, em Verona, no
ano passado. Para Marco
Galego, administrador, “o
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setor da pedra é um setor
globalizado e ou nos adaptamos às circunstâncias ou
ficamos para trás”.
Acerca da vitalidade
deste ramo no panorama
nacional e regional, considera que o setor, “para quem
exporta está bom e para
quem tem matéria-prima
também”, sendo estes os
fatores que contribuem para
que “muitas empresas daqui
da região estejam a funcionar”. Contudo, António
Galego vê que há potencial
para se fazer mais e diz-nos
que, “infelizmente, a pedra
ainda não tem o peso que
devia ter, tendo em conta
que Portugal é um país
riquíssimo neste produto
natural”.
Sobre aquilo que falta
para que o setor se desenvolva ainda mais, Nuno
Bilro aponta “a grande lacuna que existe em termos
de formação, que é quase
inexistente”. Marco Galego
acompanha esta preocupa-

ção, salientando ainda que
a “formação deve ser mais
prática”. Sobre os requisitos para se trabalhar nesta
atividade, entende que “ou
se gosta ou não se gosta.
Quem gosta faz render este
negócio, quem não gosta
não tem pernas para andar.
É um negócio muito complicado, em que, ao estarmos
a trabalhar com um produto
natural, nunca sabemos o
que vai sair”.
Para 2018, a AGF entra
com novos projetos, para
os quais também conta
com o apoio da sua filial no
Algarve, mais precisamente
em Alcantarilha. Empresa
familiar e simultaneamente
inovadora, competitiva e
com espírito jovem, a sua
visão de futuro passa agora
não necessariamente por
crescer mais mas sim por
“manter o bom trabalho feito
até agora, manter a nossa
qualidade e os nossos recursos”, de acordo com as
palavras de António Galego.

