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Entrevista Salinas Magazine | GIRASSOL 

Há uma maior preocupação com a saúde 

Sexta-feira, 22-02-2008 

António Gouveia Torres, proprietário da GIRASSOL – Alimentos e Produtos Dietéticos, é o 
protótipo do “self made man”. Nascido na região de Viseu, foi amassador de uma padaria, mas 
com apenas 17 anos decidiu ir para Angola, numa altura em que para aquela antiga província 
ultramarina apenas íam os deportados. Foi uma aventura arriscada mas que lhe valeu a 
angariação de um estatuto que ainda hoje lhe é reconhecido em Angola. 

Por alturas da descolonização voltou para Portugal e iniciou um negócio – também com o nome 
de Girassol – de comercialização de animais e produtos veterinários. 

As vicissitudes da vida e o estar a contas com um cancro no colen para que a medicina 
tradicional não encontrou solução, levou-o a decidir-se pela medicina alternativa e foram os 
produtos naturais que lhe debelaram a doença. 

Daí a resolver-se mudar de vida foi um pequeno salto, e voltou-se para a comercialização de 
produtos dietéticos - já que foi um estudioso da matéria - e o seu apurado instinto de negócio a 
isso o “aconselhou”. E hoje tem orgulho de gerir a maior casa do género em Aveiro, cuja fama 
ultrapassou as fronteiras geográficas do concelho, alargando-se a todo o país e mesmo ao 
estrangeiro. 

- Há quantos anos criou a Girassol? 

- A primeira foi há cerca de 30 anos, na Rua Nascimento Leitão, e ali permaneci durante seis 
anos. Depois vim para a Av. Dr. Lourenço Peixinho, onde já estou há 23 anos. 

- O que o levou a mudar o ramo de negócio? 

- A razão principal foi a doença de que padeci, e que só com as terapias naturais consegui 
ultrapassar. Depois foi de o trabalho que o grande amor que tenho pelos animais ser muito 
intenso no que me levou a quase cinco anos sem ver o sol… 

- O que o seduziu para esta nova aposta? 

- Como já disse, foi o facto dos produtos naturais me terem proporcionado a cura, e a vontade 
de, através deles, proporcionar uma melhor qualidade de vida aos outros. 

- Começou com uma loja pequena e hoje encontramos um estabelecimento de consideráveis 
dimensões… 

- Foi o sucesso do negócio e a necessidade de cada vez ter mais produtos para satisfazer os meus 
clientes que me obrigou a expandir. Foi ainda o facto de ter a colaborar comigo naturistas, que 
dão consultas todos os dias da semana. 

- O facto de terem aparecido várias lojas do ramo em Aveiro não lhe trouxe preocupação? 
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- Nenhuma. Uma boa percentagem apoia o seu negócio na comercialização de dietas… nós 
vamos muito mais longe! A esmagadora maioria dos nossos clientes são pessoas para quem a 
medicina tradicional não dá resposta, e esta lhes é dada pelos produtos naturais. A nossa 
clientela espalha-se um pouco por todo o país, e muito para além fronteiras. Posso adiantar-lhe 
que é raro o dia que não saem da nossa loja várias encomendas para os mais diferentes pontos do 
globo, e são vários os telefonemas diários a pedir auxílio para os mais diferentes problemas de 
saúde. 

- À nossa volta vimos uma multiplicidade de produtos… faz ideia de quantas variedades? 

- São “apenas” cerca de 2.500 produtos diferentes!!! 

- O que considera que faz da sua casa uma referência no mercado da especialidade? 

- Sem dúvida que a centena de testemunhos de curas de cancros e de miomas, e outras doenças. 
E quem é curado faz-nos a melhor propaganda. Uns trazem outros e essa é a marca que 
diferencia a Girassol dos outros. 

- E é só isso? 

- Não queria falar nisso, mas acho que o bem-servir, e a simpatia no atendimento são também 
factores decisórios para a fidelização de clientes. 

A Girassol fica na Av. Dr. Lourenço Peixinho, 179, loja E, em Aveiro 

 

BI 

Nome - António Gouveia Torres 

Idade - 76 anos 

Estado Civil - Casado 

Família - Dois filhos, dois netos e um bisneto 

Ramo de Actividade- Comércio de produtos dietéticos naturas 

Hobbies - Não tenho tempos livres, mas quando posso gosto de ler 

Defeito - Não ter sabido viver a vida porque sempre me dediquei ao trabalho 

Qualidade - Ser bom demais 

Sonho - Que os meus filhos singrem e consigam manter a casa como está 

comece este caminho 


