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É uma cadeira
portuguesa com
certeza
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A ADICO é uma empresa de mobiliário metálico
que se aproxima do seu 100º aniversário. Nas
suas instalações em Avanca, no concelho de
Estarreja, fabrica-se um artigo que é mais do
que uma simples cadeira. Presença assídua
nas esplanadas de cafés, a Cadeira Portuguesa
é já um símbolo da cultura nacional e um marco
além-fronteiras para o design e talento falados
em português.

Do Minho ao Algarve, a Cadeira Portuguesa (ou modelo
5008, como era referenciada nos catálogos da ADICO)
faz parte da nossa memória e quotidiano. Constituída por
quatro elementos em tubo de aço curvado, é o seu design
pouco convencional que salta à vista. Robusta e, ao mesmo
tempo, original, quem já se sentou numa pode confirmar
o seu conforto na hora de tomar um café ou desfrutar de
uma boa conversa.
As primeiras cadeiras terão surgido nos anos 30 do
século XX. Já então era presença obrigatória nas praias da
moda, de Granja a Cascais, ou nos típicos cafés lisboetas.
Inspirada no vanguardismo da escola alemã Bauhaus, a
ADICO, uma das maiores empresas de mobiliário metálico
do país, produz esta cadeira mantendo o mesmo design
intemporal há várias gerações.

100 anos de história e sonhos
A ADICO é uma empresa familiar com quase um século
de existência. É detida por cinco irmãs, descendentes do
seu fundador, Adelino Dias Costa, um dos maiores industriais do seu tempo, nascido e criado nesta freguesia.
Desde cedo que Adelino Dias Costa manifestou gosto e
talento pela serralharia, criando esta fábrica de móveis
de ferro em 1920.

Numa região maioritariamente campestre, a ADICO
começou por fabricar utensílios domésticos antes de se
dedicar a peças mais complexas. Nos anos 30, foi pioneira
no fabrico de camas e mobiliário hospitalar (como mesas
hidráulicas e material cirúrgico), criando produtos sofisticados para a época.
Em pouco tempo, reforçou-se a sua mão-de-obra,
produziram-se mesas e cadeiras para esplanadas e o volume de encomendas cresceu até ao mercado dos PALOP’s.
Atualmente, a exportação já representa 20% do negócio.
Segundo nos revelou o administrador, Miguel Carvalho, “o
nome ADICO, como marca, é mais conhecido no estrangeiro” e, por isso, as exportações poderão crescer ainda
mais, aproveitando o valor que na Europa e EUA se atribui
aos artigos vintage e retro.
Para manter a sua relevância e dinamismo, a ADICO
“acreditou na inovação e na modernidade”, explica-nos
Miguel Carvalho. Por não ser possível “uma empresa
sustentar-se na história como fator crítico para o sucesso”,
esta fábrica prima por manter rigorosos níveis de qualidade e trabalhar apenas matéria-prima de primeira ordem.
Assim, a ADICO traz durabilidade, conforto e irreverência
a um setor onde proliferam materiais baratos e pouco
resistentes.
No entanto, sendo a Cadeira Portuguesa o seu produto
mais conhecido, pode o sucesso da marca sustentar-se
numa só referência? Para Miguel Carvalho, a resposta é
evidente: “temos dado longevidade a um produto icónico,
mas a empresa não se esgota aí”. No seu portefólio há
cerca de 60 modelos de cadeiras, algumas produzidas em
parceria com reputados designers, como Pedro Sottoma-

“temos dado longevidade
a um produto icónico,
mas a empresa não se
esgota aí”
yor, que concebeu os modelos Maria e Manel, por exemplo,
e há ainda uma linha de Clássicos, que recupera modelos
tradicionais com um toque moderno e elegante.

2020: um marco rumo ao futuro
Com 2019 a terminar, Miguel Carvalho considera que
este foi “um ano de sonho”. Depois de um longo trabalho
interno, a empresa reorganizou-se em duas áreas estratégicas: branding, fornecendo as maiores marcas alimentares
e de bebidas, e a marca ADICO, desenvolvendo mobiliário
metálico para revenda junto da sua rede de agentes nacionais e internacionais. Como reforço da estratégia para
a marca, uma loja própria num grande centro europeu
poderá ser uma realidade. Entretanto, a empresa segmentou o setor hospitalar com a aquisição de 51% da JMS,
uma referência nesta área com quem, a partir de 2020,
desenvolverá soluções baseadas no know-how de ambas.
Perto de comemorar 100 anos, 2020 será um marco na
história da ADICO, enaltecendo o legado do seu fundador
e o talento português.
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