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Há quantos anos existe a Garagem 1.º de Maio?
Esta empresa já existe há 23, 24 anos. Eu fiquei com isto há cerca de

quatro anos.

Qual é o balanço destes quatro anos?
Não é negativo… mas também não é positivo. Tendo em conta a crise que

Auto Reparadora 1.º de Maio cuida do
seu carro a preços competitivos

Será mais a falta do poder de compra das pessoas. Não têm dinheiro para
as reparações. Essencialmente são esses os problemas.

O que se destaca nesta garagem em relação às outras semelhantes
que existem pelo município e arredores?

O que destaco mais é que levo mais barato do que muitas oficinas daqui
desta área. Isso eu sei, porque o preço da mão-de-obra se reflecte bastante.
Estou muito mais barato. É a grande diferença que me separa das outras que
existem por aqui.

Imagine que um dia chega ao poder e tem possibilidade de relativizar os
problemas que afectam o sector. Que medidas tomava para potenciar as
garagens?

No momento… seria se calhar aumentar os salários aos portugueses.
Não falo por mim, falo mais por aqueles que trabalham por conta de outrem.
Só por si, esta medida ia ajudar o trabalho das oficinas.

E os impostos? O IVA por exemplo?
A mim não me dói tanto. Aos clientes dói mais porque esses são eles que

têm que pagar. Se calhar também ajudava, não digo o contrário, mas
certamente ajudava mais os clientes.

Em termos futuros, a empresa vai manter-se aqui ou vai ser
deslocalizada?

Sim. Enquanto a câmara deixar ficar aqui…

Mas porquê? A câmara está a impedir?
Não sei. A câmara está a levar as oficinas para as zonas industriais. Como

isto ainda é uma oficina já com uns anos vou tentar mantê-la aqui… enquanto
me deixarem.

Não se quer mudar para uma zona industrial?
Não! Já há lá muita coisa!

As vicissitudes da vida às vezes transformam por completo o
caminho. Luís Alves assumiu a Auto Reparadora 1.º de Maio depois da
sua vida ter dado uma volta de 180º. ‘Arregaçou’ as mangas e há cerca
de quatro anos que dirige esta ‘garagem’ bem no coração de Santa
Marinha. Enquanto o deixarem, vai permanecer ali. Os clientes
procuram-no com uma certeza... o preço mais competitivo da área...

atravessa o país, está mais ou menos estável.

Mas há quem diga que este sector não tem diminuído porque as pessoas
como não têm dinheiro para adquirir novas viaturas, acabam por se ver
obrigadas a 'remendar' os problemas que vão aparecendo nos automóveis.
É mesmo assim?

Isso é um pouco relativo. Também temos sofrido com a crise porque as
pessoas não têm dinheiro para fazer a reparação e por isso vão deixando até
à última para arranjar os carros. É mesmo até ao último minuto.

As principais dificuldades do sector são?


