Quem Somos

A tradição da família Malusá na confecção de calçados começa na Europa do fim do século
XIX e começo do século XX, quando o nonno Francesco, ainda criança, disse ao pai que
gostaria de ser sapateiro, em uma época em que as profissões se aprendiam com os antigos
oficiais.
Eram tempos difíceis na região trentina tirolesa, berço da família Malusá. A região sempre foi
alvo de disputadas políticas e, até 1918, pertencia ao Império Austro-Húngaro. No entanto, com
o término da Primeira Guerra Mundial, toda aquela área foi dividida entre Áustria e Itália.

Foi no período entre Guerras que o nonno Francesco partiu para o Brasil, ainda sem destino
certo, em busca de prosperidade para a família que começara a crescer no velho continente,
após o casamento com a nonna Silvia e o nascimento dos primeiros filhos.

Durante a viagem, Francesco encontrou um frei Capuchinho, que também estava a caminho do
Brasil, e recomendou ao nono que se instalasse nas localidades de Santana e Santa Olímpia,
de grande comunidade trentina, no município de Piracicaba, interior de São Paulo.

Em Piracicaba, Francesco teve o nome aportuguesado para Francisco e foi recebido pelos
filhos do senhor Jorge Vitti no sítio da família. Foi lá que Francisco, Silvia e os filhos se
instalaram em dois cômodos - um para dormir, outro para servir de sapataria.

A família foi crescendo e, em terras brasileiras, nasceram os outros filhos do casal. A
necessidade de se aproximar da cidade fez com que o nonno inaugurasse no centro de
Piracicaba, na década de 1930, a Sapataria Santana, que hoje é a mais antiga loja de calçados
da cidade.
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Mas é a Malusá Calçados que continua com a tradição de fazer calçados sob medida, de
maneira artesanal, da mesma forma que o nonno Francisco aprendeu na Europa. Desde 1960,
a loja está instalada na região da Avenida Rui Barbosa, na Vila Rezende, também em
Piracicaba.

Hoje, o neto do nonno Francisco, sua esposa e família continuam a fabricar calçados de
qualidade, feitos especialmente para cada tipo de pé, o que permite a confecção de sapatos,
botas e sandálias muito mais confortáveis.

A qualidade Malusá Calçados tem história. Desde o início do século XX a família confecciona
botas, sapatos e sandálias - Ofício aprendido com o patriarca, Nonno Francesco, ainda na
Europa. Hoje, a Malusá segue como a Terceira Geração fabricando produtos confortáveis, com
clientes de todo o país que procuram a "fábrica sob medida" pela tradição e qualidade.

São calçados feitos com os mais diversos couros - pelica, cromo alemão, avestruz, vaqueta,
entre outros - com sola batida a mão, como antigamente. Conforto e beleza são marcas da
família, que também confecciona cintos, bolsas e vários acessórios em couro.

Malusá Calçados - "Conforto Sob Medida"
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