Quem somos?

No dia 14 de Agosto de 1922, nasceu na aldeia de Frieira, concelho de Bragança, Manuel
Maria Pires. A vida naqueles tempos não era fácil, e eram poucos o que podiam ir à escola.
Foi já adulto que aprendeu a ler.

Depois de alguns anos a trabalhar no campo e de uma passagem pelas minas de Paredes, o
Manuel alarga o horizonte para outros trabalhos, começa a nascer o seu perfil de empreender
e comerciante. Foi carpinteiro de mérito e moleiro de créditos firmados, junto dos habitantes
das aldeias vizinha. Com a quantia, paga pelo serviço que prestava, começou o negócio da
compra e venda de cereais.

A sua capacidade de trabalho e ambição pediam mais. Em Dezembro de 1969, partiu para
Santarém, de onde só regressou, com a carta de condução de veículos pesados.

Em 1970 comprou o primeiro veículo de mercadorias. Passou a ser vendedor ambulante de
aldeia em aldeia, comercializando tudo o que surgia como oportunidade de negócio, sempre
com honestidade e vontade de bem servir.

Com o crescimento da construção civil, na década de 70, o Sr. Pires, como começou a ser
tratado, com a ajuda do seu filho mais novo, Hermenegildo (Gildo), alargou o negócio à venda
de materiais de construção, passando a ser a actividade principal.

Depois de longos anos de trabalho e alguns de doença, Manuel Maria Pires, despediu-se da
vida, como um Homem digno e honrado, no dia 3 de Julho de 1998.

A melhor homenagem ao fundador é continuar a sua obra. Com este pensamento o seu filho
Hermenegildo cria a empresa / marca: GILDO - Materiais de Construção, que em 2004 recebe
novo impulso com o empenho do seu filho Rui, alargando a oferta da empresa a todos os

1/2

Quem somos?

materiais necessários, para reparação e construção de todo o tipo de casas, dos alicerces ao
telhado, o que torna a GILDO - Materiais de Construção, uma empresa de referência na região
de Izeda.
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