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Com apenas 14 anos teve
o seu primeiro emprego,
no setor da pedra. Hoje,
orgulha-se de liderar uma
empresa que tem os seus
trabalhos presentes desde
Portugal até à Coreia
do Sul, e que ganhou a
confiança dos maiores
nomes da arquitetura
portuguesa.

arte

A
de trabalhar a pedra
tem conquistado o mundo
“No ano de 1986, tomei de trespasse uma velha
oficina na Baixa do Porto, por 800 contos”, recorda Augusto Sousa, após anos a trabalhar por conta de outrem.
Nesse momento, deu início a um caminho pautado pela
diferenciação. Mais tarde, em 1990, adquire um terreno
em Valongo onde, desde então, a Mármores e Granitos
A. Sousa, Lda. tem concretizado todos os seus projetos,
num processo de constante “investimento, crescimento e
criação de postos de trabalho”.
Ainda no início desta década, as dificuldades impostas
pela crise “revelaram uma queda de encomendas extremamente difícil”. Contudo, hoje “continuamos cá e estamos
com muita vontade de evoluir e de passar o testemunho
para as gerações mais novas”, assegura o empresário.

Atualmente, são 20 as pessoas que acompanham Augusto
Sousa neste trajeto.
A Mármores e Granitos A. Sousa, Lda. distingue-se por
oferecer um produto chave na mão, com estudo e projeto
elaborado à medida do cliente e montado em qualquer parte
do mundo – “sempre tive essa preocupação”, sublinha o
nosso entrevistado. Quando o cliente procura os serviços
desta empresa portuguesa, Augusto Sousa envolve-se
no projeto – “quando falamos de trabalhos na ordem das
centenas de milhares de euros, sinto-me com responsabilidade acrescida”, revela.
Nesse sentido, opta por oferecer um serviço completo
com acompanhamento total em todas as suas fases. Para
isso, necessitou de investir na formação de bons artesãos,
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o que neste caso representa peritos
na colocação de mármores. São estes
profissionais que, com a sua arte,
conseguem que “uma pedra, mesmo
não sendo muito apelativa, ao ser bem
colocada ganhe outra vida”.
É esta perícia que tem levado a
Mármores e Granitos A. Sousa, Lda.
a ser contactada para executar vários
projetos não só em Portugal como
além fronteiras. “Recentemente, concluímos a construção de uma igreja
nos arredores de Rennes, em França,
do nosso conceituado arquiteto, Siza
Vieira”, relata-nos Augusto Sousa. No
mês passado, seguiu do estaleiro da
empresa uma escultura, encomendada
pelo célebre arquiteto português para a
Coreia do Sul. Uma parceria duradoura
que tem permitido a imersão em projetos amplamente distintos, com elevado
grau de complexidade e igual prestígio.
“Nós respeitamos o traço do arquiteto.
Respeitamos o pormenor e o detalhe e
é isso que nos destaca”, realça.
Para além dos exemplos já mencionados, são vários os países onde
a Mármores e Granitos A. Sousa, Lda.
já deixou a sua marca ao longo destes
32 anos de laboração. Augusto Sousa
não esconde o orgulho: “É isso que
gostamos de fazer, e é exatamente por
termos a preocupação com que o trabalho fique bem executado que estamos
disponíveis e aceitamos os desafios.
Sinto-me bem ao verificar que o cliente
está satisfeito com o nosso trabalho”.
Neste espaço assistimos à aliança
perfeita entre o trabalho do artesão e
a perícia das máquinas. Como assegura o nosso interlocutor, “hoje não
é possível executar os trabalhos sem
equipamento de topo”. Este casamento
permite que a Mármores e Granitos A.
Sousa, Lda. aceite os trabalhos mais
arrojados, com confiança e forte sentido de responsabilidade. “Eu aceito
os desafios e é isso que me mantém
ativo”, conclui.

