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Se há histórias de perseverança e de
resistir aos muitos momentos complicados
vividos na sociedade portuguesa, a da
Funerária Cristão deve ser tida em conta.
É um exemplo de uma empresa de cariz
familiar, sediada em Santa Marinha, com
créditos firmados no sector e onde se
privilegiam os valores e a proximidade com
a comunidade gaiense.

José Maria Cristão foi o mentor de todo
este projecto. Estamos no auge da II Guerra
Mundial e corre o ano de 1940, altura em
que o mundo se depara com uma das
principais transformações sociais e que
Portugal não foge à regra. Em 1974, outro
ano de supra importância e de revolução
política nacional, a gestão do negócio
passa para o filho António Cristão, que
tudo faz para alargar e preservar o bom-
nome da empresa. Três anos volvidos,
este cria a Funerária de Avintes e, em 1990,
nasce a Funerária de Paços de Brandão.
Três pólos que acabam por formar o Grupo
Casa Cristão.

Devido ao crescimento do Grupo e
mantendo a máxima de o negócio seguir
de geração em geração, António Cristão
passa a trabalhar com o filho, Vítor Cristão,
que a partir de 2001 traz novas e
inovadoras ideias para o melhor
funcionamento empresarial. E é
precisamente na casa mãe da Rua cândido
dos Reis, 264, precisamente onde nasce
o próprio pai há quase 63 anos, que Vítor
Cristão trava conversa com o Notícias de
Gaia.

"Sempre cresci no meio desta empresa
e há dez anos passei a colaborar a tempo
inteiro com o meu pai, mantendo a forma
de trabalhar que vem desde o meu avô e
introduzindo novos serviços. A nossa prin-
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Bem servir em momentos de pesar

cipal medida é servir bem o cliente. Depois
também tentamos personalizar o nosso
atendimento, oferendo mais-valias e dando
conselhos aos clientes para obter mais
serviços pelo menor valor possível",
confessa.

Com apenas 27 anos de idade, Vítor
Cristão não tem dúvidas de que "a melhor
forma de mostrar a nossa maneira de
trabalhar acaba por ser feita pelos
próprios clientes". Ou seja, "as pessoas
ficam contentes com os nossos serviços
e quando a necessidade surge, acabam
por nos indicar a quem não nos conhece".
Mais: "Estamos a apostar na modernização
dos serviços, nas instalações, em renovar
a frota de veículos… É uma profissão um
pouco ingrata, pois torna-se difícil ilustrar
e mostrar o que fazemos, pois estamos a
falar de questões sensíveis e que
requerem privacidade. Podíamos fazer
algo mais, mas é complicado e estamos
limitados, dada a fragilidade dos assuntos
em que estamos inseridos", acrescenta.

Nova filial em Gaia
Tal como foi referido, a actividade do

Grupo Cristão divide-se por Santa Marinha,
Avintes e Paços de Brandão. Todavia, a
maior fatia de negócio centra-se em Gaia.
Assim, existe a intenção de alargar os
serviços a outra freguesia deste concelho.
"Em principio, brevemente, vamos abrir
mais uma filial. Ainda não sabemos em que

freguesia se irá localizar, mas estamos a
estudar o melhor local", avança Vítor
Cristão, para quem a crise não pode ser
sinónimo de deixar de arriscar. "Continua
a haver clientes, dado o conhecimento da
nossa história e forma de trabalhar, mas
as dificuldades sentem-se mais na hora
de receber o trabalho que foi feito",
acrescenta.

No que toca a preços, a oferta do
Grupo Cristão acaba por ser variada e para
todas as necessidades. O serviço mais
básico começa nos •366,50, depois há o
funeral económico por •750 e depois os
valores podem subir em consonância com
o pretendido pelos clientes. Entre o
trabalho disponibilizado, saliento os
funerais sociais, económicos e de alta
qualidade, as cremações, transladações
e exumações. O atendimento (808 10 50
60 e grupo@casacristao.com)é
personalizado 24 horas por técnicos
especializados, que dão apoio no
processo burocrático e da documentação,
e ainda há a possibilidade de se requerer
apoio psicológico para o luto. Aliás, além
do serviço floral, aqui as pessoas podem
ainda obter outros serviços inovadores,
tais como música no velório e funeral, ca-
tering, reportagem vídeo e fotográfica, a
celebração de contratos em vida, ajuda
na obtenção de regalias sociais junto de
diversas entidades, bem como os
tradicionais veículos exclusivos da frota,

formação profissional na preparação do
cadáver à imagem que o mesmo tinha em
vida e ainda serviço internacional de
repatriamento.

"Tentamos sempre introduzir inovação
na nossa oferta. O problema é que ainda
existem algumas complicações, pois
muitas das nossas capelas ainda não têm
condições para albergar estes serviços.
O cliente diz o que pretende e tentamos
sempre dar resposta perante o espaço
físico que existe", vinca Vítor Cristão.

Para terminar, resta dizer que cinco
são as pessoas que aqui trabalham; mas
este número alarga-se a mais 10 ou 15
funcionários aqui formados e requisitados
quando necessário. Tudo para que nada
falte aos mais de 200 funerais organizados
anualmente. "A nossa forma de trabalhar
baseia-se na confiança, transparência e
proximidade. Quando o cliente nos
conhece, acaba por nunca mais deixar de
estar connosco. Sabemos agradar e
temos a credibilidade de muitos anos.
Depois esta informação do nosso trabalho
passa de geração em geração", conclui
Vítor Cristão.

Perante tudo o que foi dissecado, o
Grupo Casa Cristão
(www.casacristao.com) acaba por ser,
sem dúvida, uma das alegres escolhas à
disponibilidade dos gaienses, quando
momentos tristes acabam,
inesperadamente, por bater à porta.
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