INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA AEP - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE
PORTUGAL, JOSÉ ANTÓNIO BARROS, NA COMEMORAÇÃO DO 80º.
ANIVERSÁRIO DA EMPRESA ANTÓNIO MEIRELES, S.A., NO PALÁCIO DA
BOLSA, NO PORTO, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2011.

Sr. Bernardino Meireles, Meu Estimado Amigo,
Senhoras e Senhores:
Fundada em 1931, pelo Sr. António Meireles, em Paredes, desde logo esta sociedade
afirmou a sua capacidade empreendedora e a sua vocação industrial.
Na altura tinha apenas três empregados e produzia já uma centena de fogões por ano.
As preocupações constantes de estar na vanguarda tecnológica, apresentando as
melhores soluções, na óptica dos seus clientes, procurando um design moderno e
escolhendo materiais de qualidade, que assegurassem a fiabilidade e a durabilidade
dos seus produtos, permitiram o saudável crescimento, não só em volume mas
também em gama e nas soluções tecnológicas, que vieram a ser as bases do seu
notável crescimento futuro.
Assim, foram responsáveis pela concepção do primeiro fogão eléctrico português. Este
espírito fortemente empreendedor e inovador, e o exemplo do Fundador, foram
sucessivamente transmitidos às novas gerações da Família Meireles.
Numa óptica moderna, rapidamente compreenderam o interesse das parcerias
tecnológicas e elegeram, para o efeito, a reputada empresa italiana NARDI.
Alargaram, também, a sua gama de produção, passando dos produtos domésticos para
os industriais, para os clientes da hotelaria e da restauração, diversificando sim, mas
em sectores onde as suas competências e experiência eram garantia de sucesso.
Compreenderam, ainda, as oportunidades da globalização e desenvolveram fortemente
a vertente comercial e a exportação dos seus produtos, estando hoje presentes nos
quatro principais continentes do mundo, a Europa, a Ásia, a África e a América.
Hoje, com um volume de negócios de 22 Milhões de Euros, dos quais exportam perto
de 40%, empregam mais de 220 trabalhadores, e produzem mais de 78.000 fogões
por ano, ou seja, mais de 350 fogões por dia de trabalho!

Tive o gosto e a honra de presenciar este esforço, de perto, tendo acompanhado o Sr.
Bernardino Meireles e o seu Filho Nuno a mercados tão distantes como o Irão, a Síria
ou a Jordânia. Pude constatar a sua capacidade de trabalho, e o reconhecimento que
os seus produtos recebiam, para além da simpatia pessoal destes companheiros de
viagem, que deu lugar à amizade que hoje lhes dedico, e que sei ser recíproca.
A empresa ANTÓNIO MEIRELES, S.A. que hoje aqui homenageamos, associando-nos à
celebração dos seus oitenta anos, é assim, Senhoras e Senhores, um exemplo de
capacidade de assumir risco, de iniciativa, esforço e inteligência, ou seja, de verdadeiro
empreendedorismo, que honra o nosso País e a Associação Empresarial de Portugal, na
qual se filiou há perto de 20 anos.
Constitui um exemplo para todos nós.
Se muitas mais empresas tivessem este percurso, a situação da nossa economia seria,
certamente, diferente.
Bem hajam, por isso!
Muitos Parabéns à empresa ANTÓNIO MEIRELES, S.A., e muitos e bem sucedidos anos
de vida aos seus Proprietários, trabalhadores e amigos!
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