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“Somos uma família e
esta é a nossa paixão”
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Tudo começou com o Sr Adélio da Cunha Freitas, o criador da empresa que atualmente é gerida pelo
seu filho Germano Teixeira de Freitas. O nosso entrevistado Vítor Deus Diretor Executivo, conta-nos que
cresceu neste ambiente; desde pequeno ia para a fábrica, foi este ciclo que sempre o entusiasmou e
incentivou a seguir os passos da família. Licenciou-se em Design Industrial com o intuito de seguir este
negócio, o qual diz corresponder a um verdadeiro gosto pessoal.
Admite que, porém, no passado nem sempre foi um percurso fácil. O início é sempre difícil e por isso
ajuda aqueles que queiram arriscar a montar o seu próprio projeto. Auxilia novas empresas não só pela
subcontratação de serviços, como também através do empréstimo de ferramentas e máquinas se assim
for preciso. Lamenta, no entanto, que nem todos partilhem deste espírito, tendo já procurado por muitas
vezes estabelecer parcerias com outros colegas do setor.
Semelhante atitude está refletida no ambiente da fábrica, que podemos descrever como acolhedora
e onde todos são como uma grande família. A Cunha & Freitas conta neste momento com aproximadamente 70 trabalhadores, que todos os dias fazem das suas instalações a sua casa. Acerca desta equipa,
Vítor Deus realça que muitos dos seus funcionários encontram-se aqui quase desde a criação da fábrica
e distinguem-se pela vasta experiência no trabalho com gamas elevadas.
Estas condições possibilitaram uma conquista do mercado que tem sido notória. O seu conjunto
de clientes é vasto e distribuído por diversos pontos do mundo, desde a Alemanha, Inglaterra, Rússia,
Canadá chegando até à Ásia. Mantém uma relação saudável com todos e sente que mais-valias como o
atendimento, o tempo de resposta e as alternativas oferecidas são aquilo que leva a que esta empresa
seja uma referência.
Aliando um conhecimento de muitos anos de experiência à abertura que tem com todos, a Cunha &
Freitas consegue que os clientes venham e fiquem, como é o caso da Dockers, que trabalha com a empresa desde que foi fundada. Marcas como Barbour, Guess, Trussardi que significam maior volume mas,
mais recentemente a Camel que reconhecem o seu trabalho e fazem questão de desenvolver alguns dos
seus produtos aqui. A nível nacional, a Cunha & Freitas colabora com entidades de alto prestígio como a
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Tratando-se de uma empresa com muitos
anos de história, a Cunha & Freitas é uma
referência no setor do calçado em Felgueiras desde 1973.
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conhecida SWEAR do grupo Farfetch. “Portugal é um mercado a pensar e apostar no futuro”, considera, referindo-se
à produção feita para vender cá dentro, mas em moldes diferentes, concretamente em baixas quantidades e gama
alta exclusiva (edições limitadas).
Sobre os desafios do setor, Vítor Deus antevê que nos próximos anos possa surgir um sério problema derivado
da falta de mão de obra especializada. Lança assim um apelo ao Governo para que atue mais no sentido de cooperar
com as empresas, sob pena de muitas poderem encerrar. Paralelamente, e sobre o caso concreto deste ano, comenta
que o clima não está a dar tréguas e que isso se reflete num consumo inferior ao de anos anteriores.
A Cunha & Freitas continua, de qualquer modo, a responder solidamente às circunstâncias do mercado, encontrando
grande parte da sua força na paixão e no legado familiar que estão na base do seu sucesso.

