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Município de Ribeira de Pena

Um município com
uma nova dinâmica
Situado na região de Trás-os-Montes, o
concelho de Ribeira de Pena prepara-se
para abraçar uma nova dinâmica
socioeconómica. Essa mudança, quase
radical, advirá com o decurso dos
trabalhos dos empreendimentos
hidroelétricos previstos para o rio
Tâmega, que banha o concelho.
O investimento previsto, na ordem de
1 200 milhões de euros, trará
seguramente milhares de pessoas ao
território e inúmeras oportunidades de
emprego, um impacto económico
deveras favorável para os próximos anos.

Rui Vaz Alves
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Aproveitando este investimento privado, a autarquia
pretende desenvolver o potencial turístico do concelho
e tirar proveito destas novas oportunidades para fixar
mais jovens em Ribeira de Pena e trilhar um novo rumo
de desenvolvimento para este município do Interior de
Portugal.
Pertencente ao distrito de Vila Real, o município de
Ribeira de Pena figura no seio da região de Trás-os-Montes, mesmo encostado à região do Minho. Essa
ligação entre duas regiões molda o território, que
apresenta paisagens deslumbrantes, e enriquece as
tradições culturais destas gentes.
Ladeada por serras e banhada por vários rios, Ribeira
de Pena tem uma área de 217 km2, dividida por cinco
freguesias, onde residem aproximadamente 6500
pessoas.
O rio Tâmega é uma das peças mais importantes para o
concelho, desde logo pela água e pela fertilidade que
a mesma representa para os campos agrícolas, além da
configuração natural que dá ao concelho, um panorama fantástico e encantador, num quadro natural
surpreendente. O rio Póio é outro dos cursos de água
com grande significado para o concelho, cujas águas
correm rápido e cristalinas num anfiteatro natural
rodeado de lameiros, onde nasce o milho, cresce o
pasto e se alimentam os rebanhos e o gado autóctone.
A sublime riqueza paisagística do Póio representa uma
atratividade turística única, possibilitando a quem o

percorre a diversidade e profundidade de planos
visuais consecutivos, além das magníficas cascatas de
água trilhadas pelo seu leito, ideais para a prática de
desportos aventura.
Com excelentes potencialidades agropecuárias, no
território existe um dos maiores efetivos de gado
bovino maronês, uma espécie autóctone da região.
A serra do Alvão proporciona um excelente pasto para
o gado caprino de espécie bravia, que a autarquia
pretende certificar e promover. O concelho também já
revela empreendedorismo ao nível de novas plantações
de kiwi, mirtilo ou framboesa. A Casa do Produtor, em
fase de conclusão, concentrará todos os apoios aos
produtores nas diversas atividades do domínio da
agropecuária.
No setor florestal, Ribeira de Pena concentra uma das
maiores áreas da Europa de Pinho Bravo, outra das
potencialidades a aproveitar economicamente, quer a
nível energético, pelo aproveitamento dos resíduos
florestais para a produção de energia (biomassa), quer
a nível industrial, com a resina do pinheiro, quer a
nível turístico pelas paisagens deslumbrantes convidativas para os percursos pedestres e para a dinamização
do ecoturismo.
Com as suas paisagens, cursos de água, fauna e flora,
Ribeira de Pena engloba um conjunto de fatores que
lhe confere um potencial turístico único.
Desde 2007, o Pena Aventura Park, ligado aos despor-

tos radicais e às atividades na natureza, tem sido um
foco de atração de milhares de pessoas ao concelho e
de divulgação do património paisagístico, cultural e
arquitetónico.
A autarquia esteve presente no lançamento da
primeira pedra da construção do “Hotel Terras de
Pena”, projeto essencial para aumentar a atratividade
turística de Ribeira de Pena, além de criar dezenas de
postos de trabalho. Com esta unidade hoteleira, cuja
conclusão está prevista para o último trimestre de
2015, o município aumentará exponencialmente o
número de quartos disponíveis na sua área, alcançando
uma posição turística relevante na região de Trás-os-Montes.

Empreendimentos
Hidroelétricos
Há muito que se referia a existência de projetos para a
construção de empreendimentos hidroelétricos na
bacia do Tâmega.
O trabalho da autarquia no primeiro ano de mandato
deste novo Executivo passou por retomar e aprofundar,
junto das várias entidades governamentais, o projeto
para a construção de três barragens no curso do rio
Tâmega.
Depois da luz verde por parte do Estado no licenciamento da concessão do empreendimento à empresa
espanhola Iberdrola, a obra já teve o seu início oficial
no dia 19 de Dezembro de 2014.
Será uma obra com grande impacto na região, cuja
construção se alongará até 2020. O investimento de 1 200
milhões de euros para a construção de três barragens
envolverá milhares de pessoas e trará uma esperança de
emprego muito promissora para o concelho.
Terá, naturalmente, um impacto socioeconómico
positivo para Ribeira de Pena e mudará, quase radicalmente, a dinâmica do concelho nos próximos anos,
assumindo a autarquia uma posição de defesa dos
direitos e interesses das populações afetadas, de modo
que as obras de construção representem uma real
mais-valia para estes territórios rurais.
Em termos de impacte ambiental, passarão a existir
algumas extensões de água que cobrirão essencialmente zonas de floresta para se formarem as albufeiras das
barragens.
Em tempos de crise e de escassez de investimento,
como estes que atravessamos, o presidente da

“Um dos pontos
importantes na
implementação da
estratégia de criação
de emprego passa pela
revitalização das zonas
industriais do concelho.
O processo das barragens
é temporário, por isso
temos de aproveitar
este tempo para pôr a
funcionar e em plena
laboração as nossas zonas
industriais”
Câmara, Rui Vaz Alves, afirma que “não podemos
dispensar um investimento desta dimensão, naturalmente, sem descurar as questões ambientais inerentes
ao desenvolvimento sustentável, as reposições, as
compensações e as contrapartidas devidas às populações locais pelo impacte provocado pela construção
destes empreendimentos”.

Fixação da população
e emprego
Inverter o êxodo dos jovens é talvez a tarefa mais
difícil que o novo Executivo municipal tem em mãos.
O autarca afirma, perentoriamente, que “contrariar e
inverter a tendência de perda de população e de
desertificação dos territórios do interior rural exige a
adoção de políticas públicas promotoras de criação de
oportunidades de emprego e habitação, em especial
para a geração mais jovem, bem como a disponibilização de serviços públicos de proximidade e de qualidade, valorizando o bem-estar das populações locais”.
A criação de oportunidades de emprego para que os
jovens não sintam a necessidade de partir e também

para permitir àqueles que um dia as circunstâncias da
vida forçaram a emigrar tenham a possibilidade de
regressarem a Ribeira de Pena constitui um objetivo
assumido pelo Executivo liderado pelo presidente Rui
Vaz Alves.
A autarquia de Ribeira de Pena atribui um dos
maiores incentivos à natalidade do país e está a
apostar na construção e no melhoramento de várias
infraestruturas do concelho, bem como na sua
dinamização cultural, tendo já fundado, neste
mandato, uma Banda Filarmónica de Música com os
jovens ribeirapenenses.
Rui Vaz Alves refere que “um dos pontos importantes na
implementação da estratégia de criação de emprego
passa pela revitalização das zonas industriais do concelho. O processo das barragens é temporário, por isso
temos de aproveitar este tempo para pôr a funcionar e
em plena laboração as nossas zonas industriais”.
A principal zona industrial do município, junto à
auto-estrada A7, apresenta boas acessibilidades e
condições únicas para a instalação de novas empresas. Segundo o edil de Ribeira de Pena, a zona
industrial está em processo de ampliação, uma vez
que a autarquia, fruto da sua postura dinâmica e
ativa na procura de investimento, já recebeu
solicitações para a instalação de novas empresas,
nomeadamente de uma empresa que necessita de
uma área grande para se instalar e que pretende
empregar cerca de 150 pessoas.
O concelho de Ribeira de Pena terá, nos próximos
anos, uma mudança positiva no seu panorama económico, novas oportunidades irão surgir e caberá aos
empresários, aos empreendedores e aos ribeirapenses aproveitar esta nova dinâmica que se avizinha.
O autarca salienta que o Executivo municipal está
fortemente empenhado na promoção do desenvolvimento local assente em projetos âncora aptos a
suportar a dinamização da economia e comércio
locais, a criação de emprego e a fixação de população. “Acredito que esta estratégia assente na
valorização e no aproveitamento dos nossos recursos endógenos, da nossa cultura e do nosso património, daquilo que carateriza a nossa identidade
coletiva, é a chave para o futuro de Ribeira de Pena. É uma estratégia centrada no nosso território
e nas nossas gentes,” enuncia, em síntese conclusiva, o presidente Rui Vaz Alves.
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Moverel – Furniture & Contract

Móveis nacionais com
projeção internacional
A Moverel é uma empresa situada na
zona industrial da Batalha que se dedica
à fabricação e comercialização de móveis
domésticos e para hotelaria. Com 33
anos de história no mercado nacional,
esta empresa marca uma posição
diferenciadora pela capacidade de
oferecer ao cliente soluções à medida
das suas necessidades com uma
qualidade insubstituível de uma marca
que leva o nome da produção nacional
além-fronteiras. Com a criação da Panda
Angola e da Moverel Angola, empresas do
grupo, a Moverel pretende abraçar o
projeto de internacionalização de uma
forma consolidada e com perspetivas
bastante positivas para o futuro.

Sandra Matias
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Fundada por Jorge Matias em 1981, um empresário
que se aventurou na indústria de mobiliário, a
Moverel sempre primou pela qualidade e inovação
dos seus produtos. Estando sempre na vanguarda das
tendências, esta empresa assumiu uma posição
marcada no mercado do mobiliário nacional, tendo a
sua administração transitado para Sandra Matias e
Cátia Matias, filhas do fundador, no ano de 2007,
que com o seu pai aprenderam a história, a cultura,
os valores da empresa e juntos orgulham-se do que
conseguiram alcançar até hoje, estabelecendo as
estratégias em que acreditam, com valores e com
visão do caminho a percorrer no futuro. Atualmente
a empresa possui instalações com uma área total de
12 mil metros quadrados e dedica-se à fabricação e
comercialização de mobiliário doméstico para
cozinhas, salas ou quartos, executando
paralelamente projetos para o setor da hotelaria
(Contract).
“Neste momento podemos considerar que a Moverel
já consegue responder às necessidades dos clientes
em projetos chave na mão através de um
departamento criado para esse efeito e através de
parceiros comerciais na área dos têxteis, cerâmica,
entre outros”, admitiu Sandra Matias, a empresária
que conta com a colaboração da irmã, Cátia Matias,
arquiteta, na liderança do Atelier Moverel Hotelaria,
para desenvolver projetos completos para o cliente,
desde a fase da planta, de forma a estruturar e
completar espaços à medida das exigências de cada

Cátia Matias

indivíduo. “Estamos atualmente com dois projetos
em mãos onde nos foi dada a planta e estamos a
redesenhar o espaço à medida do cliente”,
acrescentou. Cátia Matias está também responsável
pelo projeto Contract bem como pela ponte com as
empresas em Angola.
Atualmente a funcionar com 80 colaboradores, a
Moverel atingiu um volume de faturação no ano de
2013 de 3.250.000,00 euros, destinando a sua
produção em 60% para o mercado externo e 40% para
o mercado interno. “Já fiz duas reestruturações na
empresa, principalmente pelo impacto que existiu
no mercado com o encerramento de uma grande
empresa nacional na área da comercialização de
mobiliário, que representava 80% da faturação da
Moverel”, confessou Sandra Matias, ressalvando que
a empresa atravessou um período bastante delicado
da sua história, mas que se reergueu e cresceu até
aos dias de hoje.

Furniture & Contract,
onde estão os mercados
A Moverel tem como principal objetivo do seu
trabalho um processo constante de
internacionalização dos seus produtos através da
presença consolidada em diversos países e da
criação de parcerias com empresas fortes e de
confiança dentro do seu setor de atividade. No
mercado europeu a principal aposta passará por
Espanha, país onde já tiveram uma presença há
vários anos e onde continuam com a prospeção num
mercado que opta pela diversidade, pelo produto de
catálogo e de consumo rápido, e França, onde a
empresa está a dar os primeiros passos, prevendo
começar a atuar durante o ano de 2015 e de onde já
receberam projetos e designs para fazer produção.
“Este ano vamos investir mais de 2.000.000,00 euros
em aquisição de equipamento ”, admitiu Sandra
Matias, salientando a constante aposta em
equipamentos e inovação da Moverel como forma de
conseguir ter capacidade de resposta para o volume
de propostas que constantemente é apresentado à
empresa pelos seus clientes.
O projeto mais ambicioso para a empresa passa por
Angola, país onde já se encontram representados
com as empresas do grupo, representantes diretas
do produto da Moverel. “Estamos a fazer um esforço
para criar equipa em Angola, atualmente estão duas

pessoas a trabalhar neste país e está prevista a
contratação de mais uma para tratar da
comercialização dos produtos nas províncias”,
confessou a administradora, destacando um projeto
que terá a sua conclusão no ano de 2015 - a criação
de um showroom com os produtos da empresa - um
espaço destinado aos revendedores onde poderão
apreciar a inovação e diferenciação do mobiliário da
Moverel. Sandra Matias mostrou a preocupação da
administração em consolidar a sua posição no
mercado angolano de forma a criar uma estrutura
que lhes possibilite abranger outros mercados
limítrofes no continente africano.

Uma forma distinta
de trabalhar
A Moverel destaca-se no mercado pela constante
preocupação em desenvolver relações estáveis e de
longo prazo com os clientes, mediante o constante
empenho na satisfação das suas necessidades e
solicitações. Os 33 anos de história da empresa é
uma das mais-valias da Moverel que se mostra no
mercado com uma grande solidez graças ao knowhow adquirido ao longo das décadas de trabalho em
Portugal. A qualidade dos seus produtos e a
confiança na marca são premissas fundamentais no
trabalho do quotidiano, trabalho esse realizado por

uma equipa competente e com uma visão jovem do
setor.
Sandra Matias sublinha ainda duas características
fundamentais da sua produção: “A diferenciação e a
identidade do produto”, fatores preponderantes
para uma consolidação da marca Moverel no
mercado nacional e também a nível internacional.
“A diferenciação do produto e a relação custo/
qualidade marcarão a diferença no mercado”,
acrescentou.
De salientar também a importância dada ao serviço
de pós-venda - uma das grandes preocupações desta
empresa sediada na Batalha - que garante ao cliente
um acompanhamento personalizado dos seus
produtos após a sua compra.

“Neste momento
podemos considerar
que a Moverel já
consegue responder
às necessidades dos
clientes em projetos
chave na mão através
de um departamento
criado para esse efeito
e através de parceiros
comerciais na área dos
têxteis, cerâmica, entre
outros”

Futuro
“As perspetivas são sempre as melhores”, é assim que
a administradora encara o futuro da empresa, com um
otimismo muito particular que faz parte da identidade
da empresa, e com uma vontade constante de
continuar a crescer e se afirmar no mercado. A aposta
em Angola será uma das principais premissas no
trabalho da Moverel, uma estratégia que pretende
incrementar a imagem de qualidade dos produtos
nacionais de forma a colher frutos deste mercado num
curto espaço de tempo.
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Grupo JJR

Sinergias ao serviço da inovação
e desenvolvimento tecnológico
Com uma história que remonta à década
de 60, o Grupo JJR funciona através de
uma filosofia de conjugação de sinergias
que lhes permite oferecer ao cliente
soluções completas e inovadoras no setor
da construção e obras públicas. Esta é
uma empresa familiar, fundada por José
Rodrigues, que cresceu e se consolidou
no mercado como um dos principais
players nacionais dentro do seu setor de
atividade.
José Rodrigues começou a exercer a sua atividade em
nome individual na década de 60, altura em que
estava ligado ao aluguer de equipamentos para o setor
agrícola. Com a evolução dos tempos e do negócio,
José Rodrigues obtém em 1973 o alvará, em nome
individual, de empreiteiro de obras públicas, mais
especificamente para construção de estradas. O
grande ponto de viragem para o negócio de família
dá-se no ano de 1989, quando é constituída a JJR
Construções, em sociedade com os seus quatro filhos,
empresa vocacionada para o setor da reabilitação
rodoviária a nível nacional. Passados seis anos dá-se a
fusão da empresa em nome individual do pai à JJR
Domingos Rodrigues, Maria da Luz e José Carlos Rodrigues
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Construções, nascendo o Grupo JJR. Neste percurso de
mais de 40 anos de mercado, a JJR conta com a
segunda geração à frente dos destinos da empresa,
bem como uma segunda geração de funcionários ao
serviço desta casa.
Atualmente, o Grupo JJR é administrado por três dos
quatro filhos de José Rodrigues, Maria da Luz, José Carlos
e Domingos Rodrigues, e conta com um conjunto de
empresas agregadas de forma a oferecer aos clientes e
ao grupo um conjunto de soluções completas e
inovadoras. Anexas ao Grupo JJR estão a Bripealtos
(agregados e britagens), a JJR Empreendimentos
Imobiliários (área imobiliária), a Lusasfal (modificação de
tubos e fabricação de emulsões), a Plenavia (segurança
rodoviária e sinalização vertical e horizontal) e ainda a
JJR Moçambique, a mais recente aposta da empresa na
internacionalização do grupo, que centra a sua atividade
no setor da construção civil e obras públicas.
Com um volume de faturação que ronda os 60 milhões
de euros na totalidade (30 milhões em Portugal e 30
milhões em Moçambique), o Grupo JJR divide este

Empresas do Grupo JJR
JJR Construções:
A Construções JJR & Filhos SA assenta a sua estratégia de atuação no mercado nacional e internacional,
contando com uma equipa de 250 colaboradores qualificados, com experiência, conhecimento de mercado e
competência para oferecer as melhores soluções no setor da construção, beneficiação e conservação de
rodovias.

valor em 50% para o mercado interno e 50% para o
mercado interno. “A JJR é uma construtora, mas o
principal foco da empresa sempre foi na manutenção e
conservação”, admitiu José Carlos Rodrigues,
acrescentando que o grupo nunca se focou na “obra
nova”, estratégia que lhes permitiu focarem-se num
nicho de mercado tornando-se um dos principais
players no mercado nacional. “O mercado, desde
2010, fez desaparecer algumas empresas, reestruturar
outras e ainda outras se deslocalizaram para o
mercado externo”, sublinhou.

Internacionalização
O processo de internacionalização foi uma das
principais apostas da empresa, que está neste
momento representada em Moçambique através da
empresa do grupo JJR Moçambique. Constituída em
2010, a atividade desta empresa é centrada nos
mesmos moldes da JJR Construções, na construção
civil e obras públicas, focalizando-se nas pequenas e
médias obras públicas. “Somos autónomos em
termos de agregados, emulsões, betumes
modificados, ou seja, o que temos em Portugal
disperso por quatro empresas, em Moçambique temos
tudo englobado”, admitiu Maria da Luz Rodrigues,
destacando as valências desta empresa, com uma
grande capacidade instalada no país africano como
duas unidades de britagem, um centro de produção de
massas asfálticas a quente e a frio e ainda uma fábrica
de emulsões e todos os meios necessários em
sinalização vertical e horizontal. “Grande parte do
investimento na área da construção passa por países
como Angola e Moçambique”, acrescentou.

Investir
no futuro
“O setor da construção ainda está muito parado
porque o investimento público ainda não existe”.

JJR Moçambique:
Constituída em setembro de 2010, a JJR Moçambique foi o principal projeto de internacionalização do grupo e
centra a sua atividade na construção civil e obras públicas, no segmento das obras de pequena e média
dimensão no mercado moçambicano associadas à manutenção, conservação e beneficiação de rodovias e outras
atividades complementares.
JJR Empreendimentos imobiliários:
A JJR Empreendimentos imobiliários atua no ramo imobiliário com os melhores construtores e técnicas de
construção de acordo com as normas em vigor. Esta empresa tem como principais áreas de atuação a
construção civil, empreendimentos e investimentos imobiliários.
Bripealtos:
A Bripealtos é uma empresa que se dedica à exploração, britagem e comercialização de agregadosß de quatro
centros localizados em Sobral Chão/Alvaiázere, Casal dos Gatos/Fátima, Vendinha/Évora e Mina da Orada/
Serpa.
Plenavia:
A Plenavia, especializada na área da Sinalização e Segurança Rodoviária, é uma empresa alicerçada numa
equipa jovem e dinâmica, na experiência dos seus meios humanos e em equipamentos de vanguarda. A empresa
dispõe de equipamentos para a execução de marcação horizontal, sinalização vertical, implantação de guardas
de segurança e projeçãos de slurry sintético colorido (ciclovias).
Lusafal:
A Lusasfal S.A., sediada em Vendas Novas, é uma empresa dedicada à investigação e desenvolvimento de novas
tecnologias, fabricando e comercializando emulsões asfálticas e betumes modificados. Com uma equipa técnica
com grande experiência no sector, a Lusafal possui um laboratório próprio de investigação que lhe permite
garantir altos índices de qualidade em toda a gama de produtos.

Estas foram as palavras de José Carlos Rodrigues e
espelham a atual situação do país, embora o
administrador tenha admitido que a sua empresa
esteja a navegar em contraciclo graças à sua
estrutura, o que lhes permite crescer e ser
competitivos no mercado.
Com vista a um contínuo percurso ascendente nos
negócios, a estratégia do Grupo JJR passa por
consolidar todos os investimentos feitos a nível
tecnológico e técnico de forma a oferecer aos clientes
soluções diferenciadoras no mercado. “A empresa fez

investimentos porque acreditamos no mercado”,
salientou José Carlos Rodrigues, explicando que o
grupo tem vindo a criar empresas (anexas) com
atividades que complementam a atividade da
empresa mãe, JJR, por forma a concentrar sinergias.
O know-how e a capacidade de executar todo o tipo
de obras - competências adquiridas através de um
conjunto de fatores como a relação com empresas
parceiras, inovação constante e recursos humanos
competentes - permitem ao Grupo JJR ser uma
referência no setor.
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Arfai & IGM

“Inovação e qualidade é o
único caminho a trilhar”
Com uma história rica e com um knowhow acumulado de 22 anos no mercado,
a Arfai e a IGM sempre aliaram a
inovação à tradição, produzindo peças de
cerâmica únicas e requintadas, com um
toque muito particular que lhes garante
uma identidade única. A parceria
Jomazé/Arfai é um dos pontos
fundamentais para a evolução do
negócio, uma junção de sinergias entre
duas empresas do mesmo setor que
permite oferecer ao cliente produtos
com qualidade insubstituível e design
vanguardista.

Carla Moreira
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Carla Moreira é empresária desde os 19 anos de
idade, e desde 2010 que gere o rumo destas duas
sociedades, Arfai e IGM. A história deste grupo
começa em 1992 com a criação da IGM, empresa que
se dedicava ao trading de produtos de cerâmica de
produtores locais para exportação, situação que veio
a modificar-se pela dificuldade em controlar as
produções e cumprir os prazos com os clientes. “A
partir de 1995 surgiu um novo paradigma para nós”,
afirmou Carla Moreira, explicando que neste ponto
começaram a produzir as suas próprias peças de
cerâmica, facilitando assim toda a gestão de
processos e encomendas, reestruturação esta que
deu origem à criação da Arfai. Nesta altura, todas as
empresas deste setor tinham o mesmo tipo de
produto, tornando o mercado bastante competitivo
e, como consequência, a Arfai começa a produzir
peças decorativas destinadas à área de decoração de
interiores com técnicas e vidros mais contemporâneos e de acordo com as tendências do mercado.

Posição da Arfai&IGM
nos mercados internacionais
Atualmente, a Arfai&IGM conta com um universo de 70
colaboradores internos e 30 colaboradores externos,
um conjunto de recursos humanos que valeram à
empresa a obtenção de um volume de faturação que
atingiu 1,8 milhões de euros no ano de 2013, sofrendo
um crescimento acentuado para 2,3 milhões de euros
em 2014. A produção da Arfai destina-se a 100% para o
mercado externo, destacando-se como países de
exportação o mercado escandinavo e o americano,
embora contem igualmente com presença dos seus
produtos em todos os países da União Europeia e
também no Dubai. “Nunca houve procura pelo mercado interno, quer para a empresa, quer para a concorrência, pois as condições no mercado externo são
melhores do que as que se encontram no nosso país.
Todos estivemos tradicionalmente vocacionados para a
exportação, até pela dimensão e produção das
empresas que o mercado não consegue absorver”,
admitiu a administradora.
“A estratégia da empresa passa por diversificar
mercados e alargar o leque de clientes”. Estas foram
as palavras de Carla Moreira e são a base de uma das
premissas seguidas pelo grupo como forma de fortalecer a sua imagem a nível internacional. A administradora admitiu ainda estar aberta a abraçar parcerias
com empresas noutros mercados, mostrando-se
igualmente disponível para a possibilidade de entregar
a representação dos seus produtos ou delegar a sua
distribuição no exterior

Parcerias
e futuro
Um dos principais focos da administração da
empresa passa pela abertura à criação de
parcerias estratégicas que lhes permitam ser
competitivos no mercado. A parceria criada com a
Jomazé, empresa ligada ao setor da cerâmica
decorativa do concelho de Alcobaça, é a prova
desta mais-valia. “Acreditamos que juntos somos
mais fortes. Temos estruturas semelhantes,
pautamos a nossa atuação pelo respeito e
posicionamo-nos junto dos clientes de forma
conjunta”, é assim que Carla Moreira define a
parceria com a Jomazé, uma conjugação de

sinergias que lhes permitem oferecer ao cliente
“um produto que está alinhado com o mercado e
com as tendências”.
Para o futuro, a aposta da administração da
Arfai&IGM passa por “provocar impacto e investir na
marca Jomazé/ARFAI a nível internacional”, uma
estratégia que tem como pilar os recursos humanos
disponíveis em ambas as empresas. A melhoria da
eficiência energética e térmica é outra das
preocupações, e a melhoria das condições sociais é
um objetivo recorrente nesta empresa que, no ano
de 2005, recebeu o prémio de mérito pela
integração de jovens com deficiência, merecendo a
visita do Presidente da República Portuguesa.

“A estratégia da empresa
passa por diversificar
mercados e alargar o
leque de clientes”

Rua do Depósito da Água - Tojeira
2460-619 Aljubarrota Alcobaça - PORTUGAL
Tel.: 00351 262 505 290
Fax: 00351 262 505 291
E-mail: geral@igmarfai.com

www.arfaigm.com
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Machado e Silveira

Metalomecânica de soluções
Joaquim Machado tem uma vida ligada
ao setor da metalomecânica, área onde
assimilou o know-how de vários anos de
atividade e na qual pretendeu apostar na
criação de um negócio próprio, nascendo
assim a Machado e Silveira, no ano de
1989. Esta empresa domina os mais
diversos vetores na área da
metalomecânica como a vidreira,
cerâmica, química, espacial, celulose,
automóvel, energética, um conjunto de
possibilidades que permite oferecer aos
clientes as mais variadas soluções, tendo
sempre como background o know-how
de 25 anos de experiência no mercado.
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Rui Machado
e Joaquim Machado

A Machado e Silveira é uma verdadeira empresa de
soluções para os mais diversos setores de atividade nas
áreas de construção soldada, manutenção programada,
mecânica de precisão, revestimentos e ainda um
conjunto de projetos especiais, apenas possíveis graças
à multiplicidade de soluções que a empresa apresenta.
O constante investimento em tecnologia e inovação
permite à empresa trabalhar numa plataforma
diferente da concorrência, através de um trabalho
cuidadoso, pensado e articulado de acordo com os
conhecimentos adquiridos nas mais variadas áreas.
“O vidro é um mercado muito grande, muito bom, com
muitas solicitações mecânicas, dá para evoluir muito”,
salientou Joaquim Machado.
“Gostamos de trabalhos difíceis e desafiantes. A área
do vidro representa a maior parte da nossa faturação e
é onde temos alguns produtos próprios. Depois temos a
área aeroespacial, em que contamos com parceiros
para tratar da representação dos produtos”, admitiu
Rui Machado, filho do fundador da empresa, que hoje
faz parte da administração da Machado e Silveira,
salientando a diversidade de setores para os quais

“O vidro é um mercado
muito grande, muito
bom, com muitas
solicitações mecânicas,
dá para evoluir muito”

trabalham como vidro de embalagem, química,
petroquímica, cerâmica estrutural, cimentos ou ainda
o setor aeroespacial. “Se um setor abranda,
refugiamo-nos noutros setores. Procuramos o trabalho
difícil que os outros não querem ou não conseguem
fazer”, acrescentou.

Um crescimento constante
A Machado e Silveira labora atualmente com
72 colaboradores nas suas instalações em Alfeizerão e
obteve um volume de faturação na ordem dos
2,5 milhões de euros no ano de 2013, perspetivando-se
um aumento de 15% para o ano de 2014 devido à
introdução de duas máquinas novas no processo
produtivo da empresa. Destinando cerca de 20% da sua
produção de soluções para o mercado externo, a
Machado e Silveira tem como principal país de destino
para exportação a França, mercado onde projetos de
segurança e revestimentos técnicos são os serviços
mais requisitados à empresa. A presença no mercado
espanhol é já uma realidade, embora ainda residual,
mas a aposta da empresa passa por entrar em novos
mercados, nomeadamente na Alemanha e nos países
nórdicos.
“Isto é tudo um brainstorming, para os nossos
projetistas é possível fazer qualquer coisa”, salientou
Rui Machado, destacando a capacidade da sua equipa
em procurar soluções adequadas às necessidades
específicas de cada cliente. “90% das ideias partem do
Rui. Ele perde muito tempo a estudar as soluções junto
dos clientes”, sublinhou Joaquim Machado.
A administração da empresa destacou dois projetos de
referência para a Machado e Silveira, os ‘take-outs’
para a indústria videira em titânio e ainda um projeto
de rebenta portas patenteado, e que permite às

entidades que atuam na área da segurança, como
polícias ou bombeiros, rebentar uma porta em caso de
necessidade em 45 segundos. “O cliente tem de estar
economicamente satisfeito e tecnicamente
confortável. Temos de dar conforto aos nossos clientes
a nível de soluções, pois são eles que nos permitem
testar os nossos produtos”, acrescentou.
Para o futuro, os objetivos da empresa passam pela
aquisição dos terrenos limítrofes à unidade industrial,
um investimento que se irá traduzir num aumento da
área da empresa e, consequentemente, da capacidade
produtiva da mesma. O investimento e a inovação
serão constantes para a Machado e Silveira, uma posta
que permitirá à empresa continuar a solidificar a sua
posição no mercado e junto dos seus clientes.

“Gostamos de trabalhos difíceis e desafiantes.
A área do vidro representa a maior parte da
nossa faturação e é onde temos alguns produtos
próprios. Depois temos a área aeroespacial em
que contamos com parceiros para tratar da
representação dos produtos”

Machado&Silveira, Lda
Estrada Nacional 8
Casal do Pardo 2460-197 Alfeizerão
Tel. (+351) 262 999 414
Fax. (+351) 262 990 548
geral@machadosilveira.pt

www.machadosilveira.pt
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Satinhametal

Elevar o setor da
metalomecânica nacional
A Satinhametal nasceu de um projeto
pessoal de Rui Mendes, que tinha por
objetivo criar o seu próprio posto de
trabalho. Com uma história familiar
ligada à metalomecânica, o empresário
apostou no know-how adquirido dentro
deste setor para procurar um nicho de
mercado onde a qualidade dos seus
produtos marcasse a diferença.
Atualmente, esta família conta já com
uma terceira geração ligada a esta área
em exponencial crescimento no mercado
nacional e internacional.

Fábio Mendes, Rui Mendes e Hugo Mendes

Rui Mendes desde cedo começou a trabalhar com o seu
pai, que lhe passou todos os ensinamentos dentro
desta área de atividade, a metalomecânica. Num
determinado ponto, o empresário decidiu apostar na
criação da sua própria empresa, com ambição de
marcar uma posição no mercado. Assim nasce a
Satinhametal, um projeto que começou com duas
máquinas e duas pessoas e que hoje é uma empresa
reconhecida no mercado nacional. Os anos foram
passando, o crescimento da Satinhametal foi constante
e, atualmente, Rui Mendes conta com a colaboração
dos seus dois filhos, Fábio Mendes e Hugo Mendes para
expandir cada vez mais o seu negócio.
A Satinhametal é uma empresa ligada ao setor da
metalomecânica, mais especificamente na produção
de sistemas de elevação como pontes rolantes, onde
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são a única empresa do concelho de Porto de Mós a
elaborar estes projetos, pórticos, gruas de mural,
gruas de coluna, elevadores de carga, silos,
transportadores de matérias, estruturas para pavilhões
industriais, estruturas para habitação, entre outros.
Atualmente com um universo de oito pessoas ao
serviço da empresa, a Satinhametal obteve um volume
de faturação nos anos de 2013 e 2014 a rondar o
milhão de euros, distribuindo esse valor em 80% para o
mercado interno e 20% para o mercado externo,
embora esta última percentagem seja resultado de um
processo de exportação de forma indireta, através dos
seus clientes.
O administrador desta firma, que já executou
trabalhos na maior ETAR do país, em Alcântara,
admitiu que houve uma filtragem das empresas no
mercado dentro do seu setor, salientando que as que
estão ainda em atividade encontram-se bem
posicionadas e a exportar os seus produtos para todo o
mundo, destacando-se os mercados do Magreb e
também países como Angola, Moçambique ou Guiné
como principais consumidores da sua produção.

Internacionalização
e mercados
Atualmente um quinto da produção da Satinhametal
destina-se à exportação, destacando-se no continente
africano países como Moçambique, Angola, Guiné,
Argélia, Tunísia, e Guiné Conacri, no continente
europeu Espanha e Roménia e no continente americano
contam com os seus produtos em países como
Venezuela ou Brasil.
Na Europa, a Satinhametal encontra no mercado

francês a maior procura para os seus serviços,
principalmente em obras ligadas ao setor da
construção civil, serralharia, inox e interior de
habitações, mas é nos mercados angolano e
moçambicano que a empresa vê uma promessa de
crescimento para o futuro. “Gostaria de ter uma
parceria em cada um desses países para colocar lá o
meu produto”, admitiu Rui Mendes, explicando que os
seus produtos já são comercializados para estes
mercados, embora almejem a possibilidade de
começar com um processo de exportação direta,

aproveitando o potencial de crescimento destes
países.
Uma das principais apostas da administração da
Satinhametal passa pela internacionalização, mais
especificamente por abordar diretamente
determinados países de grande expressão dentro do
seu setor de atividade. Rui Mendes admitiu que conta
com a terceira geração na atividade, os seus filhos,
para impulsionar e afirmar a Satinhametal como uma
empresa de referência no setor da metalomecânica a
nível internacional.
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Sogrutas SA – Grutas de Santo António e Grutas de Alvados

Administradores Carlos Galamba e Arminda Galo

Uma beleza natural
As Grutas de Santo António e as Grutas
de Alvados, descobertas em 1955 e 1964
respetivamente, fazem parte do
património natural do Parque Natural das
Serras de Aire e Candeeiros e integram o
maciço calcário da Estremadura.
Com uma beleza única e ricas em
fenómenos naturais, estas grutas são
espaços de excelência para os amantes
de beleza natural, que procuram
percursos mágicos e de grande valor
turístico.

As Grutas de Santo António foram descobertas por
mero acaso, quando dois trabalhadores que perseguiam um pássaro se depararam com uma enorme
fenda aberta entre rochedos, e as Grutas de Alvados
foram descobertas por outro acaso, quando dois
trabalhadores das pedreiras da zona estranharam a
demora do som das pedras a cair num buraco muito
profundo e decidem explorar com a ajuda de cordas e
lanternas. Ambas as grutas foram depois exploradas
sem quaisquer meios técnicos, de forma artesanal, e
só mais tarde Luís Marques Galamba, pai de Carlos
Galamba, um dos atuais administradores destas grutas,
conseguiu entusiasmar e mobilizar vontades suficientes
para impulsionar a exploração turística destes dois
locais.
Depois de conhecer estas duas maravilhas e a sua
riqueza natural, Luís Marques Galamba sentiu a
necessidade de se criarem condições para proporcionar
visitas ao público e para isso reuniu uma vasta equipa
de técnicos, não só para melhorar o trajeto interno
das grutas, como também para apetrechá-las com
iluminação adequada à delicadeza dos espaços ricos
em estalactites e estalagmites. Foi assim que os
recantos interiores de ambas as grutas foram valoriza-
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dos e adequados às visitas turísticas que ainda hoje
decorrem e se melhoraram os acessos exteriores,
construindo estradas e amplos parques de estacionamento, criando para isso uma sociedade anónima, a
Sogrutas.sa, vocacionada para a melhorar todas as
condições internas e externas de abertura das grutas
ao público, proporcionando as condições ideais de
comodidade e segurança que uma gruta turística deve
ter ao ser visitada.
As Grutas de Santo António, as Grutas de Alvados e
as Grutas de Mira de Aire, a que a empresa
também está ligada, são três expoentes marcantes
na rota das três grutas em pleno parque natural,
mas são completamente diferentes entre si,
admite Carlos Galamba, destacando que as particularidades de cada um destes espaços são o que os
torna únicos. As Grutas de Santo António destacamse pela sua sala monumental única, cerca de 6.000
m2 de área, muito rica em estalactites e estalagmites e com vários lagos naturais, as Grutas de Alvados
destacam-se pelos inúmeros “algares” naturais, o
principal com cerca de 70 metros de altura e todo o
seu interior é único pelos contínuos corredores, que
se abrem inesperadamente em múltiplas salas
desniveladas de estalactites e estalagmites e
inúmeros cursos de água naturais. Já as Grutas de
Mira de Aire destacam-se pela sua enorme extensão e profundidade subterrânea, onde a dimensão
do seu percurso interior, aliada aos seus inúmeros
cursos de água naturais, a transformam numa
infindável galeria recheada de uma riqueza
natural caraterística das grutas desta região.
Na opinião de Carlos Galamba, a crise económica e a
quebra de afluência que se verifica não retira a
contínua preocupação da Sógrutas, SA no cuidado
futuro a dar a estes espaços, que passa pela divulgação
da sua existência e pela melhoria das condições de
visita, para que todos possam desfrutar a mais bela
das aventuras num espaço único, onde o capricho da
natureza nos desvenda um dos seus segredos mais
profundos.

SOGRU TAS.SA

SOGRU TAS.SA

249 841 876
geral@grutassantoantonio.com
www.grutassantoantonio.com

249 841 876
geral@grutasalvados.com
www.grutasalvados.com

Abertas todo o ano!… Contacte-nos… Informe-se!

BigBrand

Uma empresa sinónimo
de publicidade
A BigBrand é mais do que uma empresa,
é uma marca de confiança no setor da
publicidade. Especializada na conceção e
produção de suportes publicitários, a
BigBrand tem para oferecer um conjunto
de serviços especializados para potenciar
a imagem dos seus clientes. Sediados em
Santa Catarina da Serra, Leiria, esta é
uma empresa “descomplicada” que tem
a possibilidade de produzir um conjunto
alargado de produtos e serviços como
reclamos luminosos, letreiros
monobloco, impressão em grande
formato, expositores, decoração de
viaturas, brindes, trabalhos especiais em
serralharia, outdoors, lonas,
entre outros.

Amândio e Hélio Alves

Amândio e Hélio Alves são irmãos e gerem esta
empresa no setor da publicidade iniciada pelo pai, que
começou a atividade a pintar letras à mão com alguns
moldes. No ano de 1991 comprou a primeira máquina
de corte, um scanner e uma impressora, tecnologias
de ponta para a época que lhe permitiram encarar
este negócio de uma forma mais séria, começando um
percurso ascendente desde então. “O nosso pai sempre
nos incutiu este trabalho e o sucesso devemos-lhe a
ele”, admitiu Amândio Alves, salientando que o seu pai
foi um dos pioneiros da publicidade na região.

A BigBrand tem sofrido um crescimento constante nos
últimos cinco anos e, atualmente, a empresa conta com
uma equipa composta por 21 profissionais experientes,
com um espírito jovem e inovador. A Bigbrand destina a
sua produção em 85% para o mercado interno onde projeta todos os trabalhos, produz e efetua as montagens para
excelentes clientes de norte a sul do país, e 15% para o
mercado externo. No mercado externo, a BigBrand está a
trabalhar para países como Cabo Verde, Angola (decoração de viaturas, brindes publicitários e decoração de
lojas) e França (expositores e decoração de espaços),
conseguindo igualmente alguns trabalhos esporádicos
para Espanha, Guiné e Moçambique. “Temos notado
algum crescimento porque em igual período do ano
passado éramos 18 pessoas e hoje somos 21”, referiu o
nosso entrevistado, salientando que o próximo projeto da
BigBrand passa pela ampliação da empresa para umas
instalações próximas com dimensão de 2500 metros
quadrados cobertos, o que irá permitir a aquisição de um
maior número de máquinas, bem como a criação de
zonas distintas em ambientes mais controlados, soluções
que permitirão oferecer aos clientes uma melhor qualidade de serviço.
“Vemos a concorrência como parceiros e ajudam-nos a
lutar para nos distinguirmos no mercado. Acho que a
concorrência faz parte, o mercado existe e chega para
todos”, acrescentando que a aposta da gerência para o
futuro passa por “dar um passo de cada vez”, consolidando a imagem da empresa no mercado nacional como um
player de referência neste setor, e esperando propostas
para explorar a internacionalização. Um dos fatores
diferenciadores desta empresa passa pelo contacto
próximo com o cliente, possibilitando um serviço
personalizado de acordo com as suas necessidades, e
oferecendo serviços de qualidade de uma marca com
23 anos de história no mercado.
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Atelier do Doce

Um toque especial
na pastelaria artesanal
O Atelier do Doce é um projeto de
Catarina Saraiva e Rui Marques, um casal
de jovens empreendedores que
aproveitou o know-how passado pela
família de Catarina para iniciar um
negócio tradicional e artesanal que tem
como objetivo deixar água na boca a
todos os que provarem os produtos da
casa. Com uma tradição rica na doçaria
conventual, Alcobaça enche os olhos dos
visitantes que por lá passam, e o Atelier
do Doce enche de desejo todos os
amantes dos doces tradicionais.

Rui Marques e Catarina Saraiva

A história ligada à pastelaria vem do pai de Catarina
Saraiva que, em 1960, criou as Pastelarias Saraiva,
inicialmente com processos muito artesanais, mas
sempre com um toque singular que lhes conferia um
gosto especial aos seus produtos de pastelaria. Anos
mais tarde, Catarina e a sua irmã decidiram fazer a
sua formação na área da pastelaria para seguir as
pisadas dos pais e, em 1991, abrem o seu primeiro
negócio na área.
O Atelier do Doce nasce em 2006, fruto de um projeto
inovador de Catarina Saraiva e Rui Marques, que se
dedicam à produção e comercialização de produtos de
pastelaria. Atualmente a funcionar com 30 funcionários (número que triplicou desde 2006), o Atelier do
Doce conta com um volume de faturação que ronda o
milhão de euros, dividindo a sua produção em 95% para
o mercado interno e 5% para o mercado externo. “A
concorrência é forte e dá-nos alma e vontade de lutar.
Se não houvesse concorrência estaríamos muito mais
acomodados.” É assim que Catarina Saraiva analisa o
mercado dentro do seu setor, apostando sempre na
inovação, mas primando igualmente pelos métodos
tradicionais.

Largo da Escola nº2 // Casal do Amaro // 2460-196 Alfeizerão
Tel: 262 509 337 // Fax: 262 509 414 // atelierdodoce@gmail.com
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“Não nos definimos como uma indústria, somos uma
casa artesanal”, admitiu a administradora, salientando
que no Atelier do Doce é valorizada a qualidade dos
métodos artesanais, complementados com as novas
tecnologias, e sempre com uma base de farinhas, ovos,
leite, em detrimento da utilização de misturas para
confeção rápida. A “especialidade da casa” é a Bola de
Berlim, um produto de qualidade insubstituível e
apreciado por todos os amantes deste bolo, mas o
Atelier do Doce oferece ainda uma grande variedade
de pastelaria, destacando-se também o Bolo-Rei, Bolo
Rainha, Bolo-Rei de Maçã de Alcobaça e Bolo-Rei
Escangalhado. Neste Natal foram a concurso nacional
três categorias, e todos eles premiados: medalha de
ouro para o Bolo-Rei Escangalhado, medalha de prata
para o Bolo-Rei e medalha de prata para o Bolo
Rainha, este último premiado também em 2012 devido
à qualidade do produto e da seleção de matérias-primas e método de preparação artesanal “com muitos
critérios, ciência, sabedoria e calma”.
A internacionalização é já uma realidade para esta
empresa, que exporta atualmente as suas Bolas de
Berlim para países como Bélgica, Holanda e França,
uma exportação possível graças ao processo de
ultracongelação. No mercado nacional estão na
distribuição para as grandes superfícies com quem
mantêm parcerias, como o El Corte Inglés, grupo Sonae
e Starbucks em Portugal.
Para o futuro, a administração da empresa tem uma
aposta bem vincada na consolidação das Bolas de
Berlim e da sua marca, uma estratégia que possibilitará a abertura para novos mercados. A ampliação das
instalações é um objetivo para breve, um projeto que
permitirá aumentar a produção do Atelier do Doce de
forma a fazer chegar a doçura dos seus produtos a
todos os amantes da doçaria tradicional.

PCKEY

A chave mestra
na assistência informática
“Este projeto nasceu da minha paixão
pela informática”. É assim que Pedro
Santos define a criação da PCKEY, uma
empresa que pretende dar uma resposta
eficaz às necessidades dos clientes na
área da informática e manutenção de
equipamentos, com um foco incisivo nos
setores empresarial e industrial. Com um
espírito jovem e uma atitude irreverente
no mercado, Pedro Santos pretende
apostar na sua zona geográfica
garantindo que ainda existe muito para
se fazer na região.

Pedro e Liliana Santos

Antes de avançar com este projeto, Pedro Santos já
executava trabalhos na área da informática para
empresas até que, em dezembro de 2012, decidiu criar o
seu próprio posto de trabalho, começando assim com o
projeto da PCKEY. “Especializamo-nos na manutenção de
equipamentos, ou seja, soluções de software e hardware,
como reparação de computadores portáteis, fixos, periféricos, bem como a venda de todo o equipamento
informático e consumíveis”, admitiu Pedro Santos que,
juntamente com a irmã, Liliana Santos, aposta numa
política de satisfação dos clientes através de um serviço
especializado e com rapidez. Com uma aposta patente
no setor empresarial e industrial, a equipa da PCKEY
efetua toda a assistência que estas necessitam na área
informática como redes, manutenção de equipamentos
ou softwares de faturação e soluções POS onde representam as marcas XD People e Zonesoft. Pedro Santos
procurou encontrar um nicho de mercado dentro da sua
região e, hoje, a indústria, nomeadamente a indústria de
moldes, tem um peso significativo na faturação da
empresa.
Destacando como principal mais-valia desta empresa, com
sede no centro da vila de Maceira, uma política de satisfação de todos os clientes, Pedro Santos admitiu ser agradável
receber o feedback dos clientes, quer seja positivo ou
negativo, pois é essa a forma de aperfeiçoarem o seu

trabalho e elevarem os seus parâmetros de qualidade. A
disponibilidade total para executarem os seus serviços é
outra valência da PCKEY, uma empresa de assistência que
garante que os clientes nunca ficam sem resposta.
Olhando para o futuro, Pedro Santos admitiu que o foco
da empresa passará pela assistência ao setor empresarial
e indústria, uma aposta que pretende dinamizar a zona,
potenciando também a ampliação do seu raio de ação.
“Temos bastante potencial na zona”, admitiu o gerente,
realçando que o objetivo principal da empresa passa por
explorar o mercado envolvente e incluir novos elementos
na sua equipa de trabalho.

Serviços PCKEY
Pack´s Multiservice
Software
Instalação de software básico
Atualização/Optimização de sistema operativo
Instalação de drivers
Instalação e reparação do sistema operativo
Remoção de software corrompido
Hardware
Serviços Reballing (Chips Gráficos)
Montagem de computador fixo
Upgrade computadores
Limpeza interna
Periféricos de comunicação
Substituição de componentes
Periféricos
Redes
Montagem e Gestão de Redes
Serviços, Linux / Windows
Configuração de Servidores
Soluções de POS e Faturação
XD Software
Zonesoft Software

Assistência Técnica a Empresas e Particulares
Serviços de Software
Serviços de Hardware
Software de Facturação e Soluções POS
Ed. Sol Maceira | 2405-028 Maceira - Leiria | Telef.: 244 775 018 / 919 922 804
E-mail: geral@pckey.pt | www.pckey.pt
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Vitoriagás – Sociedade Distribuidora de Gases

A chama que guia os clientes
A Vitoriagás é uma empresa de origem
familiar que atua no mercado nacional
desde o ano de 1972. Agente oficial da
Galp Gás, esta empresa distribuidora de
gás atua nos concelhos de Leiria,
Batalha, Porto de Mós e Marinha Grande,
embora garanta aos clientes de outras
zonas geográficas o atendimento das suas
necessidades com uma satisfação e
serviço de qualidade. Com instalações e
loja em Leiria, e ainda outra loja de
atendimento na Marinha Grande, a
Vitoriagás aposta na proximidade com os
clientes com quem trabalha como
premissa para se destacar no mercado.

Pedro Confraria

Pedro Confraria é o administrador da Vitoriagás e tem
batalhado ao longo dos anos para tentar combater a
quebra que se tem feito sentir no comércio de gás de
garrafa, principalmente pelo aumento exponencial da
rede de gás natural. “Houve alguma tentativa de se fazer
alguma coisa para colmatar as perdas do mercado,
porque este caiu muito com o gás natural”, admitiu o
administrador, realçando que a empresa tem adquirido
competências para trabalhar dentro de outras áreas
como forma de oferecer aos clientes serviços mais
abrangentes.
Atualmente a laborar com 20 colaboradores e com um
volume de faturação que ronda os três milhões de euros,
a Vitoriagás dedica 95% da sua atividade à comercialização de gás de garrafa, deixando os 5% restantes para
prestação de serviços de gás e instalações. “ Somos
prestadores de serviços da Galp a nível de gás canalizado
e GPL, no que diz respeito ao gás natural prestamos
serviço de atendimento”, salientou Pedro Confraria,
dividindo a sua atividade em duas vertentes, a da
comercialização e assistência no que diz respeito ao gás,
e ainda a comercialização e manutenção de equipamentos como aquecedores, esquentadores ou equipamentos
industriais. “Nós fazemos a distribuição no concelho de
Leiria, Batalha, Porto de Mós e Marinha Grande. Obviamente que podemos fazer em qualquer área pois não
estamos limitados pela Galp”, explicou Pedro Confraria,
admitindo que uma das ambições da administração da
empresa passa por alargar o raio de ação, uma estratégia

que pretende aumentar o volume de vendas num
mercado onde têm que combater diretamente com a
concorrência. “O nosso futuro passa por alargar a nossa
área de negócio para tentar manter o nível que temos”,
realçou o administrador.
Perspetivando o futuro, Pedro Confraria admitiu que o
objetivo da empresa passa por se adaptarem ao
mercado e às necessidades dos clientes, oferecendo
para isso um leque alargado de serviços inovadores.
O alargamento do raio de ação da empresa é também
uma preocupação da administração, que vê na Vitoriagás todo o potencial para expandir o seu negócio,
oferecendo aos clientes toda a confiança que uma
marca com 42 anos no mercado pode dar.

Produtos
Gás
Material de queima / Eletrodomésticos
Assistência técnica
Reparação de eletrodomésticos; Instalação de
gás; Montagem de equipamentos de queima
(aquecedores, esquentadores, fogões);
Assistência à instalação de gás e aparelhos de
queima; Verificação das condições de segurança;
Alteração e/ou ampliação da rede de gás

Distribuidores nos concelhos de

Leiria, Batalha, Porto de Mós
e Marinha Grande
SOC. DISTRIBUIDORA DE GASES, LDA.

Sede: R. da Vitória, 23 • Apt 319 EC Marrazes • 2416-903 Leiria • Tel. 244 825 196 • Fax. 244 813 571
Loja 2: R. João Pereira Venâncio, nº12A • 2430-291 Marinha Grande • Tel. 244 577 662 • Fax. 244 577 663
Armazém: Estrada de Pinheiros • Moitas Altas • Pinheiros - 2415-746 Leiria • Tel. 244 850 640 • Fax. 244 850 649
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Hospital Veterinário de Santarém

Uma referência na região
O Hospital Veterinário de Santarém foi
criado para prestar os melhores cuidados
ao seu animal. Com umas instalações
modernas e dotado dos mais recentes
meios de diagnóstico, o hospital é dos
únicos da região com um serviço de
assistência 24 horas por dia, 365 dias por
ano em todas as suas especialidades
medico-veterinárias. A pensar no bemestar do seu animal, o Hospital
Veterinário de Santarém também
fornece um serviço de banhos e tosquias
e hotel. Com todas as suas valências, o
trabalho médico rigoroso do Hospital
Veterinário de Santarém tem sido
reconhecido por cada vez mais pessoas,
sendo hoje uma referência na região em
cuidados de saúde animal.

Inês Magalhães
e Rita Calouro

Fundado em agosto de 2010, o Hospital Veterinário
de Santarém (HVS), veio colmatar uma lacuna na
região em termos de oferta de medicina veterinária.
O HVS foi o primeiro hospital veterinário do
concelho a oferecer um serviço permanente de
assistência 24 horas por dia e 365 dias por ano. Inês
Magalhães e Rita Calouro fundaram o hospital sob a
premissa de prestar os melhores cuidados de saúde
ao seu animal. “Não existia em Santarém nenhuma
clínica que proporcionasse um serviço de
atendimento 24h, com médico veterinário
permanente. Quisemos preencher essa lacuna”,
comenta Inês Magalhães. Desta forma, a qualquer
altura do dia ou da noite, no HVS existe um médico
veterinário em permanência, sempre disponível para
atender qualquer situação.
Em termos de serviços medico-veterinários, o HVS
dispõe de um corpo clínico de seis pessoas, entre
médicos, enfermeiros e auxiliares. O hospital
oferece um conjunto alargado de especialidades,
desde os serviços médicos mais básicos como
vacinações e medicina interna, até à cirurgia,
parasitologia, infecciologia ou neonatologia, por
exemplo. Equipado com os mais modernos e
completos meios de diagnóstico de forma a prestar
um serviço rigoroso e de qualidade, o HVS realiza

nas suas instalações todo o tipo de análises clínicas
e ainda raio-x, ecografia e eletrocardiograma.
O hospital dispõe também de um serviço de
internamento com acompanhamento permanente, de
forma a assegurar o melhor tratamento e cuidado
aos animais. “Quando é necessário temos colegas de
outras especialidades que trabalham connosco e vêm
cá, como oftalmologia ou ortopedia. Depois
acabamos também por disponibilizar alguns serviços
de exames complementares, que ajudam outros
nossos colegas a fazer o seu trabalho”, informa Rita
Calouro. Além dos serviços médicos, o HVS também
disponibiliza o serviço de banhos e tosquias e possui
um espaço destinado ao hotel animal.
Motivado pelo excelente serviço que presta, o HVS é
hoje procurado por utentes fora do concelho de
Santarém, sendo considerado atualmente uma
referência na região. Em relação ao futuro, o projeto
do HVS passa por crescer, nomeadamente para criar
mais espaço para o hotel dos animais. Para já ainda
não está nos planos do HVS uma mudança de
instalações, contudo essa será uma condição para que,
no futuro, este hospital de referência possa crescer e
possa continuar a oferecer os melhores cuidados
veterinários aos animais e a ser a primeira escolha dos
seus donos.
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Abbatiale

Um lugar único para sentir e desfrutar
uma Granja, com os amigos e família
O projeto Abbatiale nasceu pelas mãos
de João Carreira, José Salgueiro e Carlos
Gomes, que apostaram na criação de um
espaço para as famílias em Valado dos
Frades, uma quinta agradável e
igualmente pedagógica e lúdica, com um
conjunto variado de valências para
oferecer aos visitantes uma experiência
única, em contacto com a natureza e
com os animais. Este projeto conta hoje
com os Licores, a Coudelaria e a Granja
Abbatiale, três espaços que se
pretendem interligados (na quinta) e que
levarão o visitante a explorar o ambiente
rural. Todas as atividades da Granja são
coordenadas por Gonçalo Santos que, em
conjunto com a sua equipa, estão
sempre prontos para bem receber todos
os seus visitantes.

A Abbatiale nasceu com os licores, uma aposta que
visava aproveitar todo o potencial frutícola da quinta e
o saber herdado do Monges Cistercienses, para a
produção de um néctar típico da região. O nome
Abbatiale, licor Monástico, nasceu da necessidade da
criação de uma marca para este produto, optando pela
utilização do termo abadia em latim. Atualmente,
neste espaço são produzidos vários tipos de licores
como o licor de maçã (com a certificada e famosa
Maçã de Alcobaça), amora, framboesa, sorva, todos
em garrafas concebidas e gravadas com um desenho
próprio da marca. “Temos um pomar de ginjas,
amoras, sorvas e framboesas. Temos os frutos, temos o
nosso segredo, depois juntamos estes elementos e
levamos a uma fábrica certificada para produção do
licor”, explicou Carlos Gomes.
Paralelamente aos licores, está a ser desenvolvido na
quinta um projeto muito peculiar, o projeto PAM
(Plantas Aromáticas e Medicinais) com 90 espécies
diferentes de plantas, que oferece a possibilidade aos
visitantes de conhecer, tocar, cheirar, saborear e
conhecer estas ervas. Está em curso a criação de uma
simbiose destas plantas para a produção de licores
com fins terapêuticos. Um projeto ambicioso e único
que está a ser desenvolvido em parceria com uma
empresa da região (Lirium - Harmonia natural e
sustentabilidade, de Ricardo Ferreira), cujos resultados serão apresentados anualmente na Mostra de
Doces e Licores Conventuais de Alcobaça.
O projeto mais recente foi a abertura, na Granja, de
uma Licor Shop onde os visitantes podem degustar e
comprar e os licores produzidos pela Abbatiale, um
produto tradicional e de qualidade que irá sempre
fugir ao standard do mercado. “Temos capacidade para
fazer mais e vender ao público. Vai ser sempre um
licor natural, produzido sem recurso a qualquer
essência artificial, de qualidade, ao contrário da
massificação, vamos manter o tradicional e a qualidade”, sublinhou Carlos Gomes.

Coudelaria Abbatiale
A funcionar neste espaço está também a Coudelaria
Abbatiale, um espaço onde é feita a criação de cavalos
Puro Sangue Lusitano composto por um centro de
treino para competição, um picadeiro com dimensão
de competição e ainda espaço com 18 boxes. Estes
cavalos são rigorosamente selecionados e criados com
o objetivo de integrarem a equipa de competição da
Abbatiale (Abbatiale Dressage Team), num projeto
liderado pelo equitador Tiago Oliveira. Uma das
máximas de José Manuel de Mello, transmitidas nas

Amora | Framboesa | Ginja | Maçã | Morango | Sorva

Granja Abbatiale
Valado dos Frades, Nazaré
De Terça a Domingo
09h00 — 20h00
39o 58’ 79.30 N / 8o 99’ 34.20 W

O licor Abbatiale está disponível na Licor Shop da Granja
ANUNCIO_ABBATIALE-LICOR-SHOP_297x210mm.indd 2
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A Abbatiale Dressage Team by RAX, vai iniciar a
competição em 2015
oportunidades em que se teve o privilégio de conversar
sobre cavalos no Monte da Ravasqueira, foi a de que
“os melhores [cavalos] são os que ganham”. Esta é a
máxima absorvida e incutida por Carlos Gomes, nesta
coudelaria onde já diversos cavalos foram premiados.
“A qualidade do cavalo lusitano melhorou significativamente ao longo dos últimos anos. Vamos ter sempre
cavalos para competir na nossa equipa porque gosto da
competição. Dos quatro cavalos a nascer por ano
queremos vender os que não são selecionados para a
equipa de competição”, admitiu Carlos Gomes,
acrescentando que este projeto é viável graças à
dedicação de uma equipa liderada por Vítor Tomão e à
qualidade dos animais que são criados na coudelaria.
Esta beneficiou significativamente por ter ficado com
cinco das melhores éguas do Monte da Ravasqueira,
herdando anos de cuidadosa seleção.
A formação de cavaleiros é também uma preocupação
da Coudelaria Abbatiale, tendo criado uma escola de
equitação na Granja liderada por Tiago Oliveira. “Esta
é uma escola certificada e pretendemos ter 10 ou 15
alunos estrangeiros que tenham cá os seus cavalos e
que venham a Portugal para aprender, treinar e até
competir no nosso país”, confessou Carlos Gomes. Para
o efeito estão a ser construídos, em colaboração com
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Externato Ribadouro: Um ensino de excelência direcionado para a continuidade

Ensino privado na região do Grande Porto

Externato Ribadouro

Um ensino de excelência
direcionado para a continuidade
Há mais de três décadas sediado no
coração da cidade, no centro histórico do
Porto, o Externato Ribadouro é uma
instituição de referência no ensino
particular. Com o intuito de aumentar as
suas instalações, o colégio criou um novo
polo na rua do Bonjardim, que contribuiu
para uma nova dinâmica desta zona da
cidade invicta. Fundado em 1982 por
uma sociedade composta por
professores, o Externato Ribadouro
nasce com o sentido de dar uma resposta
eficaz no ensino particular, visando a
prestação de um serviço de elevada
qualidade.
O Externato Ribadouro surgiu da iniciativa organizada
por um conjunto de professores, que tinham o objetivo
de construir e promover um projeto educativo sólido,
eficaz e que fosse de encontro às necessidades dos
alunos e das famílias.
O projeto educativo do colégio a centra-se no aluno,
na fomentação e valorização das suas competências,
com o objetivo de o ajudar a concretizar as suas
ambições.
Desde a abertura do colégio, na cidade do Porto, o
número de alunos foi sempre crescendo, mantendo
vincada uma preocupação crescente com cada um
deles, como referencia Conceição Amaral Pinheiro, da
entidade titular do Externato Ribadouro: “Tivemos
sempre a preocupação de individualizarmos os
percursos académicos com práticas pedagógicas
centradas no sucesso dos alunos, visando o seu
crescimento pessoal, académico e profissional”, e
acrescenta: “Deste sonho concretizado, fortalece-nos
a confiança de acreditarmos que cada um dos alunos
desenvolve as competências necessárias para realizar
os seus anseios e aspirações”.
Com uma realidade educativa heterogénea, o
Externato Ribadouro recebe alunos oriundos das
mais diversas regiões do Norte do país, promovendo
uma diversidade cultural importante e
enriquecedora para a formação das suas crianças e
jovens.
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Os princípios orientadores
O Externato Ribadouro apresenta um projeto totalmente centrado no aluno e na otimização das suas
competências, assente nos critérios de eficácia, rigor e
exigência, promovendo uma articulação permanente
com as famílias, sendo este, aliás, um dos fatores de
sucesso do externato.
Neste sentido, o colégio tem fornecido as condições
ideais para que os alunos se sintam acompanhados, tanto
a nível científico, como do ponto de vista emocional e
psicológico. Todas estas condições pretendem a formação
integrada do aluno e a consequente conquista do sonho
de cada um deles, o acesso ao ensino superior. “O
Externato Ribadouro é uma escola vocacionada para o
ensino regular e nesse seguimento para o ingresso no
ensino superior”, confirma a diretora pedagógica, Carla
Noronha. Com cerca de 2000 alunos e uma equipa
docente composta por cerca de 200 professores, o
Externato Ribadouro leva todos os anos a exame perto de
200 alunos. Apesar de ser uma das instituições de ensino
que mais alunos inscreve para exames, esta contempla
uma elevada taxa de sucesso no ingresso ao ensino
superior, como destaca Carla Noronha: “Em cada ano
letivo temos colocado cerca de 95% dos alunos na 1.ª fase
do concurso ao ensino superior e na sua 1.ª opção, e é
com este foco que batalhamos todos os anos”.
O colégio apresenta um projeto educativo global que
vai desde o pré-escolar ao ensino secundário, apresen-

tando uma vocação de continuidade. “Eu penso que
este é um dos fatores de escolha deste Externato, pois
os encarregados de educação sabem que colocam o
seu filho numa escola onde são vincados os valores de
proximidade e estabilidade”, salienta Carla Noronha.
Deste modo, as transições entre ciclos tornam-se mais
fáceis e ténues, até porque uma das estratégias do
Externato Ribadouro passa por colocar os professores
do ensino secundário a lecionar outros graus como o
ensino básico, permitindo-lhes conhecer toda a
dinâmica da escola e o perfil dos alunos.
Outra das estratégias adotadas passa pela promoção
de dias abertos no final de cada ano letivo. São dias
em que os alunos mais velhos falam com os mais
novos, promovendo um processo de partilha de
experiências, que traz também como consequência
uma atenuação da transição entre ciclos.
A prática, competência, experiência pedagógica e
estabilidade do corpo docente do colégio são também
pilares fundamentais deste projeto educativo, que visa
igualmente a promoção do trabalho em equipa e passa
a toda a comunidade escolar o bem-estar e a estabilidade necessários.
“Os jovens que percorrem connosco toda a escolaridade apresentam um perfil muito próprio, no que diz
respeito ao acompanhamento, enquanto que os que
nos procuram, principalmente na fase do secundário,
requerem da nossa parte mais trabalho e dedicação.
Também por esse facto acreditamos que prestamos um
serviço público”, explica a diretora pedagógica.
O Externato Ribadouro apresenta uma realidade educativa formada por uma população heterogénea, que não se
guia pelos registos de avaliação, mas sim por um projeto
que pretende a concretização dos objetivos de cada estudante. Este colégio recebe alunos de todas as regiões do
país, desenvolvendo uma diversidade cultural enriquece-

dora para a formação das suas crianças e jovens não só
enquanto alunos, mas igualmente enquanto cidadãos.
A autoavaliação também é essencial para encontrar e
criar novas estratégias de ensino em cada ano letivo,
realizando-se todos os meses reuniões e conselhos de
turma, onde se verificam os dados estatísticos de cada
turma e de cada aluno. “Em 2014 iniciámos um projeto
interessante com a Universidade Católica. Consiste
numa parceria em que eles nos fornecem uma base de
trabalho para nos auto-avaliarmos enquanto escola”,
refere a diretora pedagógica.
Esta é mais uma das mais-valias que enriquece o projeto educativo do Externato Ribadouro enquanto
instituição de ensino de referência no Porto.

Complemento ao projeto educativo
“Procuramos, ao nível do pré-escolar e 1.º ciclo,
contemplar um conjunto de atividades de oferta
cultural bastante criativa e que seja estimulante para
a aprendizagem”, destaca Carla Noronha. Desde a
parte motora às expressões artísticas e línguas
estrangeiras, o Externato Ribadouro proporciona às
crianças uma ampla oferta de atividades que vão de
encontro ao objetivo de fazer da aprendizagem de
cada criança um projeto de vida. Já no ensino básico e
secundário, existe uma enorme preocupação com as
aprendizagens e em ter uma oferta curricular completa. No colégio estão abrangidos todos os cursos, desde
as Ciências e Tecnologias às Sócio-Económicas,
Humanidades e Artes, para que alunos e pais se sintam
confortáveis na sua escolha, e porque na filosofia
interna do colégio se acredita que qualquer estudante
pode escolher o que quer.
Paralelamente, pretende-se que os alunos usufruam
das melhores condições pedagógicas de aprendizagem.
Desse modo, os horários são concebidos a pensar

neles, com reforço da carga letiva nas disciplinas
estruturantes e aulas individuais para quem apresenta
níveis de aprendizagem diferentes. Além disso,
também estão disponíveis aulas de preparação para os
exames nacionais, permitindo outra estabilidade ao
corpo docente, que não se sente pressionado pelo
cumprimento dos programas, dando a atenção pretendida e adequada a cada aluno.
“Temos aulas de preparação para exame, em que a
parte emocional é a mais trabalhada. Nessas aulas
treinamos apenas este momento de avaliação, ou seja,
mostramos aos alunos como gerir o tempo, como fazer
a leitura de um enunciado, ou seja, focamos os
pequenos pormenores, que são importantes e fazem
toda a diferença”, salienta a diretora pedagógica.
Claro que não são igualmente esquecidas as atividades
lúdicas e a contemplação de tardes livres, para também
criar nos alunos uma base autónoma de estudo.

Visão para o futuro
“Nós procuramos ser inovadores, porque também é o
que pedimos aos nossos jovens. Nesse sentido, para
além do projeto com a Universidade Católica a nível
da autoavaliação, iniciamos outro projeto de âmbito
internacional também este ano”, refere Carla Noronha. O projeto consiste numa parceria com Angola em
que, no âmbito de uma iniciativa embrionária, se
pretende transportar o know-how do Externato
Ribadouro para a realidade dos colégios angolanos e,
desse modo, replicar toda a estrutura do ensino
particular nessas instituições, uma vez que se trata de
um país que ainda está a dar os primeiros passos a este
nível. “Estas parcerias são importantes para o futuro,
até para a possibilidade de abertura das fronteiras e
de intercâmbios entre alunos dos dois países”, completa a diretora pedagógica.
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Colégio do Sardão

A “Educar pela via do coração, e do amor,
com firmeza e suavidade” desde 1879
O Colégio do Sardão foi fundado em 1879
em Oliveira do Douro, pelas Religiosas da
Congregação das Irmãs de Santa
Doroteia. Por detrás de uma fachada rosa
avermelhado circulam diariamente mais
de 350 pessoas, entre alunos e
funcionários. Quem neste Colégio
trabalha, vê a educação cristã como
valor primeiro na formação do ser
humano.

A Quinta das Tias do escritor Almeida Garret foi
doada à Congregação das Irmãs de Santa Doroteia
em 1877. As condições propostas por elas não
representaram qualquer entrave aos objetivos das
Irmãs. Pelo contrário: correspondiam aos valores
defendidos por esta Congregação, o que fez com que
as irmãs responsáveis por fundar o Colégio acedessem ao que lhes era proposto. A primeira condição,
e mais imperativa das condições estabelecidas,
delineava que aquele espaço fosse transformado
num Colégio para meninas de famílias mais abastadas; que a Capela, no interior da propriedade,
permanecesse aberta ao público; que, numa zona do
edifício, designada por casa dos caseiros, funcionasse um pequeno refeitório e uma “escolinha” para
crianças pobres da povoação, que seriam formadas/
instruídas, gratuitamente, pelas irmãs e professores
do Colégio. As Irmãs aceitaram as condições e assim
nasceu um modesto Colégio que, pouco a pouco se
foi transformando no grande edifício que, desde
então, se chama COLÉGIO DO SARDÃO.
Com a implantação da República, em 1910, as irmãs
foram expulsas e o Colégio transformado num quartel
da Guarda Nacional Republicana. Forçadas a abandonar o que era seu por direito, as irmãs dispersaram-se
pelo país, e pelo mundo. Anos passados, em 1921,
foram autorizadas a regressar. Recuperaram o que
havia sido alterado, até mesmo destruído, e refizeram
o Colégio.
Atualmente, o Colégio abre as portas a mais de 300
alunos. Estes são acompanhados por uma equipa de 30
profissionais de educação, 20 dos quais são docentes.
Um número de alunos considerável, numa escola com
apenas jardim-de-infância e 1º ciclo. Números que,
segundo a diretora pedagógica do colégio, a irmã Maria
de Conceição Ferreira Pinto, podem ser explicados da
seguinte forma: “Uma das razões pela qual nos
procuram é pela nossa forma de educar: educamos

pela via do coração, isto é, com compreensão,
amabilidade, respeito, carinho… No entanto, há outras
razões que influenciam a decisão dos pais no momento
de escolher o lugar e o tipo de educação que querem
para os seus filhos, por exemplo: a qualidade de
ensino, a segurança das crianças, o carinho com que
são tratadas, a compreensão e a transmissão de
valores de uma cultura humanista e cristã”.
Do projeto educativo destacamos os valores enunciados em rodapé. “Podemos afirmar que só se educa
bem pela via do coração e do amor, com firmeza e
suavidade, como dizia a nossa Fundadora, Paula
Frassinetti. Os pais podem esperar que os filhos
sejam educados de forma integral, com todos os
valores que nos são oferecidos pelo Evangelho. Não
excluímos ninguém, independentemente da sua
proveniência ou religião. Pretendemos que as
crianças ao saírem do Colégio tenham uma cabeça e
um coração bem arrumados. A experiência de longos
anos dá-nos a certeza de que um jardim-de-infância
e um primeiro ciclo bem estruturados são os pilares
para o desenvolvimento do aluno nos ciclos subsequentes”.
A casa e quinta, que outrora inspirou o grande escritor
Almeida Garret, hoje Colégio do Sardão, para além dos
planos curriculares, proporciona aos alunos diversas
atividades extracurriculares: piano, ballet clássico,
acrobática, xadrez e informática, patinagem, futebol.
Mais recentemente, foi realizado também um protocolo com a Federação Portuguesa de Golfe, a fim de que
esta atividade possa vir a fazer parte do currículo da
educação físico-motora e posteriormente das atividades extracurriculares.
De destacar ainda projetos internacionais com
escolas de países europeus ou outros, “para que a
nossa pedagogia em parceria com outras formas de
educar/formar alargue horizontes de educação e
saberes”.

Compreensão | Amabilidade | Paz | Amizade
| Conﬁança | Harmonia | Amizade | Ternura |
Amabilidade | Serviço| Conﬁança | Bondade
| Partilha | Solidariedade | Paciência | Carinho |

Compreensão | Amabilidade | Paz | Amizade
| Conﬁança | Harmonia | Amizade | Ternura |

Amabilidade | Serviço| Conﬁança | Bondade | Partilha |
Solidariedade | Paciência | Carinho | Compreensão |
Rua do Colégio do Sardão, 481 | 4430-361 Vila Nova de Gaia
Tel.:227 820 792 | Fax:227 840 387
Tlm. 918556804 / 961887353 / 935074289
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A educar desde 1879 pela via do coração

E-mail: direccao@colegiodosardao.org
colegio.sardao@gmail.com
www.colegiodosardao.org

CEI – Centro de Educação Integral

Apostar numa Educação
para a Vida!
É em 1988 que nasce, em São João da
Madeira, o Centro de Educação Integral,
a partir do sonho de criar uma
infraestrutura de qualidade ao serviço da
educação, que tem como base o conceito
da família. Afirmando-se ao longo de
mais de 25 anos como uma instituição de
formação e educação que aposta na
excelência da sua ação educativa, o CEI
distingue-se pela sua abordagem clara
em desenvolver integralmente o aluno
enquanto ser humano físico, intelectual,
social e emocional.

abarcar não só os vários níveis de ensino, como
constituir uma resposta de qualidade às necessidades
educativas de cada aluno.

Promover a diferenciação no ensino

Este estabelecimento de ensino teve início no “Pequeno Príncipe” inaugurado em 1988, com o ensino
pré-escolar e o 1º ciclo do ensino básico. Dotado de
um crescimento substancial e rápido, em 1991, já com
cerca de 230 alunos, tornou-se necessário aumentar as
instalações. Um ano depois é inaugurado o Centro de
Ensino Integral, acrescentando as valências do 2º e 3º
ciclos do ensino básico e ensino secundário. Duas
décadas volvidas, o agora Centro de Educação Integral
abrange todos os ciclos de ensino, desde o pré-escolar
ao ensino secundário, visando uma educação contínua
que irá formar os futuros cidadãos.
“Uma educação para a vida”, é este o lema que
Joaquim Valente, diretor do Colégio destaca como o
grande pilar desta instituição. Uma educação que tem
como base a família e é desenvolvida para as famílias
e com as famílias. Estas depositam no CEI a confiança
de um projeto educativo rico, sólido, inovador e
audaz, assente numa equipa pedagógica estável,
motivada, experiente, atenta e de espírito inovador.
“Querer crer – ousa lutar!” é o mote do projeto curricular
para este ano letivo 2014/2015, o qual parte dos
princípios fundadores do CEI, o de dotar cada aluno com
as ferramentas necessárias para se formar a nível pessoal
e académico. A interação entre a família e a escola
também é primordial na promoção da educação das
crianças e jovens e do seu bem-estar. Outro dos fatores
deste projeto educativo é a consolidação das aprendizagens que se estendem para além das fronteiras de cada
ciclo. Isto leva a uma transição entre ciclos devidamente
preparada e cuidada, que potencia o desenvolvimento de
cada aluno, suportado pelo seu plano de desenvolvimento, construído tendo em conta os objetivos e estratégias
definidos pela família e escola em conjunto.
Deste modo, o Centro de Educação Integral pretende

Com instalações implantadas numa área de 35 000 m²,
onde se incluem todos os espaços educativos e lúdicos, o
CEI consagra os seus valores de escola saudável, integral
e proativa, permitindo aos cerca de 500 alunos usufruir
destes espaços tendo em vista o seu desenvolvimento
saudável. Daí que ofereça, mediante o pagamento de
uma única mensalidade, todas as atividades de onde se
destacam a filosofia para crianças, a natação, a ginástica,
o judo, a dança artística, educação musical, inglês,
mandarim, informática, acompanhamento no estudo e
trabalhos orientados.
Vocacionado não só para o ensino regular, mas também
para o ensino profissional, o CEI formação oferece ainda
cursos vocacionais e profissionais. No primeiro caso dão
resposta aos jovens que pretendem prosseguir os estudos
no nível básico, dotando-os de todas as competências
profissionais necessárias, através da avaliação dos
interesses e necessidades do mercado de trabalho. Nesta
oferta destaca-se o curso vocacional de Saúde, Comércio
e Restauração. Ao nível da oferta curricular profissional
destacam-se os cursos de Auxiliar de Saúde, de Comércio
e de Restauração, que permitem uma forte ligação do
aluno com o mercado de trabalho, pois está interligado
com o setor empresarial da região ao constituir-se como
parceiro para a realização de estágios profissionais em
cerca de 100 instituições.
Quanto ao futuro, Joaquim Valente assume que o CEI
irá continuar a ser um projeto pioneiro de qualidade e
referência na região, com base nos eixos estruturantes
que determinaram a sua fundação. Aliado ao respeito
pelos outros, à responsabilidade, organização, ao
crescimento para a autonomia e o empenho, une-se a
liderança e a diferenciação personalizada. “O vetor da
liderança carateriza-se pela força que é necessário
transmitir a toda a comunidade escolar. Quanto à
diferenciação, pretendemos continuar atentos às
necessidades das famílias na educação e formação dos
seus filhos” afirma Joaquim Valente.
O CEI continuará assim a destacar-se enquanto uma
escola promotora de valores, um local de aprendizagem e formação e, no fundo um ponto de encontro
entre crianças, jovens, famílias e profissionais, que
irão moldar a geração do futuro.
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Colégio Paulo VI

50 anos do saber, fazer e ser
No ano das comemorações do meio
século de existência, o Colégio Paulo VI,
em Gondomar, orgulha-se de ser uma das
instituições de ensino privado mais
reputadas do país, quer no plano
curricular, quer no plano extracurricular.
Tal sucesso só pode ser explicado através
de um projeto educativo excecional,
elaborado com base numa linha
orientadora reta e que assenta nos
valores, na qualidade, na excelência e no
profissionalismo.
Num ambiente familiar e sempre com
uma cultura de proximidade entre todos
os membros da comunidade escolar, os
cerca de 1350 alunos são apoiados e
motivados por um corpo docente sólido e
competente, na procura de um estudo
orientado e eficaz e com a premissa de,
cada indivíduo, poder construir o seu
futuro académico e pessoal de forma
sólida.

VI

Dulce Machado
e Rui Castro

Sob o lema do saber, fazer e ser, o Colégio Paulo VI
percorre já uma longa história com 50 anos, sendo
hoje uma instituição de ensino de referência, tanto no
concelho de Gondomar como em toda a região onde se
insere. Fundado em 1964 pelos padres Capuchinhos, o
Colégio foi adquirido em 1994 por Dulce Machado e Rui
Castro.
“O colégio estava em rota descendente e a perder
alunos rapidamente. Encontramos um colégio com
pouco mais de 200 alunos e onde não havia recreio,
campo de jogos ou pavilhão”, revela Rui Castro. Desde
o primeiro dia, a prioridade da nova direção foi fazer
crescer e melhorar uma instituição que tinha um
enorme potencial. Começaram assim a investir no
melhoramento das instalações e na construção de
novas infraestruturas, necessárias num ensino de
qualidade. Nestes últimos 20 anos, o Colégio Paulo VI
cresceu e modernizou-se, tendo sido construídas duas
novas alas, um pavilhão desportivo e um edifício que
alberga o ensino desde a creche ao 1º Ciclo. Todos os
anos o exterior é também alvo de remodelações, na
busca constante de um local de ensino apelativo e
confortável.

Atualmente, o Colégio Paulo VI tem 1350 alunos,
divididos por 15 turmas do secundário, 20 turmas do
2º e 3º ciclos, oito turmas do 1º ciclo, seis turmas de
pré-escolar e três turmas de creche. O Colégio
orgulha-se de receber todos os alunos que ali
pretendem fazer o seu percurso educativo, não
fazendo distinções entre rendimentos académicos e
atuando sempre segundo a máxima de “dar de
acordo com as necessidades e exigir de acordo com
as capacidades”. Ao todo, são cerca de 150 docentes
e auxiliares de educação que garantem, dia-a-dia,
que os alunos possam obter os melhores resultados
possíveis. “Os alunos sentem esse apoio. Existe um
ambiente familiar entre os professores, alunos,
funcionários e pais”, refere Dulce Machado.
A diretora do Colégio acrescenta ainda que “o corpo
docente é a chave mestra do sucesso. Todos os
professores e os alunos trabalham assim de forma
disciplinada, colaborativa, criativa e motivada”.
Esta cultura de proximidade e união tem sido uma
mais-valia e reflete-se no projeto educativo desta
instituição. Numa linha de continuidade que se orienta
desde a creche até ao 12º ano, e sob o lema da
instituição, “saber, fazer e ser”, o Colégio Paulo VI
prima pela excelência e pela qualidade, sob o objetivo
de formar pessoas críticas, saudáveis e
inteletualmente capazes. Este trabalho começa cedo e
é feito continuamente. Para isso, conta o seu plano
curricular, com as disciplinas exigidas pela lei e ainda
outras que, segundo o projeto educativo do Colégio,
são essenciais aos alunos e adequadas ao tempo em
que vivemos. É disso exemplo a disciplina de Filosofia
para crianças e jovens, Pensamento Crítico, que faz
parte do currículo desde o 1º até ao 9º ano; existe
também uma componente de animação digital que
começa no 5º ano e a programação de computadores e
robótica no 6º ano. Além do que está instituído no
currículo, o Colégio Paulo VI incentiva os seus alunos a
participar em diversas atividades extracurriculares.
Estas são um complemento importante ao ensino e o

Colégio disponibiliza atividades em diversas áreas, tal
como no desporto, nas artes e nas ciências. Desta
forma, existem os clubes das artes, o clube de teatro,
o clube de robótica, o desporto escolar, a academia de
música, reconhecida pelo Trinity College de Londres, e
a Academia de Ballet também reconhecida pelo Royal
College de Londres, entre muitos outros. É importante
ainda salientar que tanto a nível desportivo como no
campo das ciências, o Colégio Paulo VI tem recebido
vários prémios e distinções a nível nacional, o que
atesta o talento e o empenho dos alunos e do colégio,
nestas áreas.
Trabalhando diariamente com afinco e muita dedicação
para com os seus alunos, o Colégio Paulo VI orgulha-se
de estar posicionado, ano após ano, entre os primeiros
20 lugares no ranking das melhores escolas do país.

“Estamos a provar diariamente que, com muito bom
trabalho, é sempre possível chegar lá, mas o ranking
não é uma prioridade, mas sim uma recompensa e um
agradecimento pelo trabalho desenvolvido por todos.
Importante mesmo, são as pessoas”, refere a direção
com orgulho.
Um Colégio que se orgulha de Saber, Fazer e Ser, na
busca contínua da excelência, do valor e da união.

Ajudar a formar pessoas dotadas de pensamento crítico, excelência intelectual,
emocionalmente saudáveis e capazes de agir conscientemente na sociedade

50 anos

Creche, Pré-escolar, Primeiro ciclo, Segundo ciclo, Terceiro ciclo, Secundário
Av. General Humberto Delgado 201 | 4420-155 Gondomar | Email: geral.colegiopaulovi@gmail.com | Telefone: 22 464 60 27 | Fax: 22 464 5854 | www.colegiopaulovi.com
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Colégio de Ermesinde

Há mais de cem anos
a educar para a vida
Fundado em 1912, o Colégio de
Ermesinde é um instituição de ensino de
referência. Apoiado no mote “Ciência e
Disciplina, Liberdade e
Responsabilidade”, o Colégio tem vindo,
há mais de cem anos, a privilegiar uma
educação assente em valores católicos e
familiares, centrada no aluno e nas suas
capacidades individuais. A celebração do
centenário, em 2012, ficou marcada pela
reabertura do ciclo secundário, cujo
crescimento é uma das apostas para o
futuro da direção do Colégio de
Ermesinde.

VIII

Sebastião Brás e Regina Pereira

“Ciência e Disciplina, Liberdade e Responsabilidade”
é, desde a sua fundação, o lema do Colégio de
Ermesinde. O projeto educativo da instituição
centra-se num “ensino integrado e o mais
individualizado possível, em que são tidas em conta
as capacidades e dificuldades de cada aluno, assim
como da respetiva família. Procuramos que o aluno
atinja o máximo potencial das suas capacidades e
preocupa-nos o seu crescimento e preparação para o
mundo de trabalho, que é cada vez mais exigente”,
afirma Regina Pereira, diretora pedagógica do
Colégio de Ermesinde.

Regressar a Casa
É num imponente edifício anexo à Igreja de Nossa
Senhora do Bom Despacho da Mão Poderosa e de Santa
Rita que funciona, há mais de cem anos, o Colégio de
Ermesinde. Ao longo de décadas, a construção foi-se
ampliando e adaptando para dar resposta às
necessidades da instituição, que conta, hoje, com
cerca de 500 alunos e uma equipa de 70 colaboradores
(corpo docente incluído).

Apesar da aposta numa educação assente em valores
católicos, que são, aliás, “valores universais, como a
liberdade e o respeito pelo próximo”, o colégio “não
faz segregação de alunos, seja do ponto de vista
religioso, na sua própria admissão ou no que diz
respeito às capacidades cognitivas”. Regina Pereira
realça que “este é um colégio familiar e de
continuidade. É com algum prazer que vemos
sucessivas gerações da mesma família a ocupar a
casa e que ouvimos os nossos antigos alunos, quando
nos visitam, dizer que vir cá é como regressar a
casa”.
O Colégio de Ermesinde abrange alunos desde os
3 anos até ao secundário, passando pelos ciclos
pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos. O secundário, que
foi reaberto há dois anos, por ocasião do
centenário do Colégio, conta com turmas em todas
as áreas com exceção das artes, por não ter
havido procura suficiente. O Colégio recebe
também alunos do Seminário de Bom Pastor, que
ali frequentam o secundário, e tem a mais-valia
de “ter turmas extremamente pequenas, de forma
a individualizar e estar ainda mais próximos de
cada aluno”.
No que diz respeito à oferta formativa, são
privilegiados “os dois pilares básicos de toda a
educação: o português e a matemática”. De forma a
cativar os alunos para o gosto pela leitura e pela
escrita, são dinamizadas diversas atividades.
“Sempre que há uma boa peça de teatro ou a
apresentação de um livro interessante levamos os
nossos alunos”, realça Regina Pereira.
O Colégio conta com “um corpo docente estável mas

não envelhecido, em que há uma grande cooperação
entre os professores mais velhos e os mais novos,
porque se uns trazem experiência, os outros trazem
frescura e inovação”, destaca o cónego Sebastião
Brás, diretor da instituição. Regina Pereira
acrescenta que “há uma dedicação a 100% por parte
do corpo docente, algo que acontece de forma
natural e que vai muito além das suas obrigações
profissionais”.
Já no que toca às atividades extracurriculares, é
privilegiado o desporto e a expressão cultural e
artística. “Como temos imensos e vastos espaços ao
ar livre, tentamos aproveitá-los. Estamos muito
voltados para modalidades como o ténis, karaté,

futebol e voleibol, entre outros. No futebol, temos
uma parceria com a Dragon Force, escola de
desporto do Futebol Clube do Porto”, continua a
diretora pedagógica do Colégio.
Recentemente, o Colégio firmou também uma
parceria com a Universidade de Cambridge que o
acredita como centro de preparação para o exame
ESOL (English for Speakers of Other Languages).
Ainda nas atividades extracurriculares, outra das
áreas muito valorizadas é a música. “O piano e a
viola são os instrumentos preferidos pelos alunos.
Ao longo do ano temos várias celebrações
religiosas e, mensalmente, a comunidade
educativa reúne-se na igreja. São os alunos e os

professores de educação musical que fazem o
acompanhamento das celebrações com música.
Temos também a tuna do colégio e a catequese
funciona de forma integrada”.
No futuro, o Colégio de Ermesinde pretende,
essencialmente, “apostar na continuidade, ao
mesmo tempo que nos vamos adaptando às
circunstâncias dos tempos”. O crescimento ao nível
do secundário e a consolidação dos restantes ciclos
é um dos principais objetivos, sendo que ambos os
responsáveis concordam que “aumentar o número de
alunos de forma desmesurada é algo que não nos
interessa, de forma a não descaraterizar o Colégio
nem perder qualidade”.

UMA ESCOLA PARA TODA A VIDA! DO PRÉ-ESCOLAR AO ENSINO SUPERIOR
Quinta da Formiga | 4445-485 Ermesinde | Telefone: 22 977 36 90 | Fax: 22 977 36 99 | Email: geral@colegiodeermesinde.edu.pt | www.colegiodeermesinde.edu.pt
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Colégio Salesiano do Porto

Dar vida ao sonho
Com presença em 132 países, os
Salesianos são a congregação religiosa
mais espalhada pelo mundo. A data de 17
de setembro de 1951 marca a sua
chegada ao Colégio dos Órfãos. Cercados
por nada mais que extrema pobreza,
começam a inverter a tendência que ali
se instalava, munidos apenas com um
espírito e carisma salesianos de que
estão imbuídos. O Colégio dos Órfãos é
hoje Colégio Salesiano do Porto e uma
importante referência na cidade do
Porto. Nas palavras do Papa Francisco:
“Os salesianos são fantásticos”.

Padre Taveira

Volvidos 63 anos, o Colégio Salesiano do Porto tem vindo
a crescer. Com a chegada do ensino secundário ao
estabelecimento de ensino, no ano de 1976, a oferta
formativa tem sido trabalhada, sem descurar os valores
religiosos e a tendência do mercado de trabalho.
Presentemente, o Colégio comporta alunos desde o
ensino pré-escolar até ao 12º ano, incluindo o ensino
tecnológico. Este último é reconhecido com orgulho e
muito apreciado. “Temos duas valências a funcionar e
outra que certamente funcionará em breve. Os dois que
temos a funcionar são o de Técnicas de Produção Gráfica
e o de Energias Renováveis. Contamos ter outro a
funcionar no próximo ano, que é o de Património e
Restauro. Os alunos que fazem esse percurso académico

no secundário, quer nos CT [Ciências e Tecnologias], quer
no ensino tecnológico, têm acesso ao ensino superior.
Portanto, temos oscilado no número de alunos”, relata o
padre Taveira, um dos responsáveis pela instituição.
Com uma capacidade máxima de 700 alunos, o Colégio
requer obras constantes de reestruturação, e, mais
recentemente, de ampliação. Conta o padre Taveira que,
embora o número de alunos tenha ultrapassado os 600
em anos anteriores, em 2014 este número decresceu:
“Este ano, o número de alunos diminuiu. Diminuiu
porque tínhamos turmas relativamente pequenas, entre
20 a 23 alunos, e não poderíamos aguentar várias turmas
com esse número de alunos. Então, juntámos turmas”.
O Colégio alberga, de momento, mais de 500 pessoas.
Cerca de 430 alunos, 40 professores e 60 funcionários,
percorrem diariamente corredores, salas, e pátios do
colégio.
No ranking de escolas recentemente divulgado pelo
jornal Público, entre 612 escolas com ensino secundário e elegíveis para avaliação, o Colégio Salesiano do
Porto figura na 48ª posição. O nosso entrevistado
reconhece que “é muito bom, tendo em conta que não
fazemos seleção de alunos. Temos até autênticos
milagres escolares, de muitos alunos. A religião como
complemento da educação serve para duas coisas:
para nos dar o sentido de amor ao aluno, àquele que
educamos, e levar o aluno a nutrir valores na sua vida,
nomeadamente, o amor a Jesus Cristo, o amor ao
próximo. O que faz com que eles, no amanhã, sejam
pessoas capazes de enfrentar a vida com alegria, com
felicidade. O lema do presente ano assenta sobre tudo
o que foi dito - dar vida ao sonho. Pois, se a própria

“Temos duas valências
a funcionar e outra que
certamente funcionará
em breve. Os dois que
temos a funcionar são o
de Técnicas de Produção
Gráfica e o de Energias
Renováveis. Contamos
ter outro a funcionar no
próximo ano, que é o de
Património e Restauro”
X

pessoa não delineia um rumo ou dá sentido à sua
própria vida, mais ninguém lho consegue dar. A
vontade externa só pode ajudar quando a vontade
interna se manifesta. Porém, formação religiosa não
implica que os alunos andem todo o dia a rezar. Não é
isso. Quando começam o dia, eles têm cinco a dez
minutos de reflexão pessoal, rezam uma breve oração,
e isso basta. À exceção de alturas de celebração de
datas religiosas importantes, em que existe uma
preparação para as festividades, de livre participação,
pois a escolha cabe ao aluno. Até, porque temos
alunos de várias religiões. Mais concretamente,
recebemos alunos que seguem a religião do Islão.
Todavia, alertamos qualquer aluno que tenha intenção
de frequentar o Colégio, que esta é uma escola
convencional, católica. Para que ninguém se sinta
defraudado. Podem ingressar mesmo pertencendo a
outras religiões, no entanto, ao ingressarem têm de
aceitar necessariamente que este é um colégio
religioso e respeitar as suas práticas”.
Quanto a atividades extracurriculares, a oferta deste
estabelecimento de ensino é vasta: Futebol Iniciação,
Futebol avançado, Oficina de Línguas, Banda, Ténis de
Mesa, Escola de Voleibol, Zumba fitness, Olaria, Filatelia,
Zumba Kids, Teatro, Biodanza (para alunos e adultos),
Jogos Matemáticos, Guitarra Clássica, Piano, Bateria,
Coro, Xadrez e Karaté.
No ano em que se comemora o bicentenário do

nascimento do fundador dos Salesianos, São João
Bosco, o Colégio Salesiano do Porto assinalará a data
com eventos, celebrações especiais, e algumas
atividades. Entre muitos, a colocação de um banco em
granito, gravado com algumas inscrições de antigos
alunos, merece especial destaque. Na cerimónia são
esperados cerca de 200 antigos alunos.

Colégios Salesianos
A disseminação dos salesianos por todo o país permite
grandes concentrações em datas relevantes, como é o
caso do bicentenário do fundador desta congregação.
No dia 22 de maio são esperados, em Fátima, mais de

sete mil alunos, de diferentes escolas. Todas estas
escolas funcionam com uma estrutura muito coesa em
relação aos valores salesianos: “A obra salesiana tem
quatro valências fundamentais: o colégio; o lar, com
cerca de 30 alunos da segurança social e quatro ou
cinco pensionistas; o centro juvenil, que funciona ao
sábado, onde ocorre a catequese; e temos o centro de
antigos alunos chamado CAAS, que tem um grande
relevo na parte desportiva, sendo exemplo o basquetebol salesiano; ou seja, são quatro valências pertencentes à CEP [Comunidade Educativo-Pastoral] com cerca
de 12 pessoas. Basicamente, preparamos um plano de
trabalho para todo um ano”.

SALESIANOS DO PORTO

Educação Pré-Escolar (3, 4 e 5 anos)
Ensino Básico (1º, 2º e 3º Ciclos)
Ensino Secundário

Candidaturas:

www.candidaturas.porto.salesianos.pt

Curso científico-humanístico de Ciências e Tecnologias
Curso científico-humanístico de Produção Gráfica
Curso científico-humanístico de Energias Renováveis
Curso científico-humanístico de Património e Restauro
Largo P. Baltazar Guedes | 4300-059 Porto | E-mail: porto@salesianos.pt | Tel: 225 898 250 | Fax: 225 103 030 | porto@salesianos.pt | www.porto.salesianos.pt
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Colégio de Nossa Senhora da Bonança

Paixão pela
missão educativa
Quase com um século de existência, o
Colégio de Nossa Senhora da Bonança,
em Vila Nova de Gaia, é uma referência
de ensino na região. Atualmente com
cerca de 700 alunos desde o pré-escolar
ao ensino secundário, o Colégio procura
distinguir-se pelo seu projeto educativo
singular e centrado no sucesso e na
valorização das competências dos alunos.
Criado por uma Congregação
Franciscana, ainda hoje se mantêm bem
presentes no Colégio e na sua missão
educativa os valores cristãos, estando
subjacente uma proposta de
evangelização. O valor do trabalho, da
alegria, da competência, da criatividade
e da solidariedade, são alguns dos pilares
do Colégio de Nossa Senhora da Bonança,
em ordem ao crescimento intelectual e
espiritual dos alunos.
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Irmã Cidália e Luís Caetano
Fundado a 8 de outubro de 1927 pela Congregação das
Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição, o Colégio de Nossa Senhora da Bonança (CNSB)
situa-se bem no centro de Vila Nova de Gaia, onde a
Irmã Ester Ogando de Araújo, sua primeira Superiora,
iniciou a sua atividade no Palacete da Bandeira. A
missão de educar segundo os princípios do Evangelho
perdura desde então e o colégio conheceu, nos anos
posteriores, uma crescente procura, pelo que as suas
instalações foram ampliadas e modernizadas ao longo
do tempo.
Atualmente com cerca de 700 alunos e 50 docentes, o
CNSB ministra todos os ciclos de ensino desde o
pré-escolar até ao secundário. O seu projeto educativo
está orientado para o sucesso dos alunos, mas, acima

de tudo, para a sua construção enquanto pessoa livre,
consciente e interventiva no meio que a rodeia.
“O nosso projeto é centrado na singularidade da
pessoa que é o aluno. Norteados pelos ideais humanístico-cristãos, procuramos formar a partir de dentro, no
que contribui para a preparação dos alunos, não só em
ordem à profissão, mas para a vida e a sua própria
felicidade. Por isso, pautamos o nosso registo pela
exigência, respeito, alegria, criatividade, hospitalidade, interioridade e responsabilidade. Queremos alunos
felizes, alunos realizados, com o apoio absolutamente
dedicado e competente dos professores, focados em
resultados, assertivos e entusiasmados com a missão
que abraçam”, salienta Luís Caetano, diretor pedagógico do CNSB. Para além do currículo próprio que o
Colégio oferece, em cada um dos ciclos existem
disciplinas de oferta complementar à formação
integral dos alunos. Há, ainda, um acompanhamento
rigoroso e diferentes tipos de apoio ao estudo, quer a
nível de turma, ou individualmente. Cada ciclo tem
também um conjunto de atividades de enriquecimento
curricular, no âmbito cultural, desportivo, científico ou
humanístico. Existem aulas de piano, ballet, inglês,
rugby, ténis, natação, ginástica, xadrez, artes performativas, entre outros, bem como um conjunto de
clubes transversais a todas as áreas curriculares.
Desta forma, o CNSB procura distinguir-se pelo seu
projeto global de educação, tendo cada ciclo as suas
especificidades. Desde a formação do Colégio até aos
dias de hoje que a instituição mantem uma identidade
e carisma próprio, sendo este de inspiração cristã.
Este matiz é percetível nas “rotinas” da própria missão
e no acontecer do ato educativo. “Está no nosso

horizonte, de modo absolutamente assumido, comunicar esta mensagem aos alunos, por outras palavras,
está subjacente uma proposta de evangelização.
Importa, a par da preparação académica, despertar
para o religioso e espiritual, com naturalidade, sem
preconceitos, pois é uma dimensão do ser humano que
não deve ficar ignorada. No Colégio são otimizados os
tempos litúrgicos ao ritmo da Igreja, momentos
orantes, celebrações várias, e os projetos de solidariedade até, inclusive, além-fronteiras”, frisa a Irmã
Cidália Araújo, Superiora e diretora administrativa do
colégio.
Desta forma, o CNSB tem investido em estreitar
relações com instituições como ONG’s, com o Ensino
Superior, com o poder local e instituições culturais.
O objetivo é aumentar o nível de internacionalização
do colégio e procurar caminhos de aproximação a

empresas, de modo a desenvolver o espírito empreendedor dos seus alunos.
Continuando a sua expansão, o CNSB irá abrir, no
próximo ano, o berçário, que integrará a valência de
creche. “Face aos desafios que se colocam hoje à
escola, acreditamos que o nosso projeto educativo
manifesta uma vitalidade própria e de progressiva
afirmação, no meio em que está inserido. Uma nova
direção assumiu funções no inicio do ano letivo e,
contando com a experiência de décadas em missão
educativa, e com o apoio de toda a comunidade educativa, está determinada a chegar mais longe,
sempre atenta ao horizonte cultural em que estamos
inseridos, e pela renovação corajosa e sapiente,
necessária, à vida e dinâmica das instituições”,
conclui a direção do Colégio. Assim, o CNSB quer
afirmar-se como uma escola do presente e para o
futuro, numa atitude de renovada esperança e
paixão pela missão educativa que abraça, como
resposta credível às famílias e alunos que nos
procuram.

“Face aos desafios que se colocam hoje à escola,
acreditamos que o nosso projeto educativo manifesta
uma vitalidade própria e de progressiva afirmação”

Colégio de Nossa Senhora da Bonança

espaço para ser…

Creche • Pré escolar • 1º ciclo • 2º ciclo • 3º ciclo • Secundário • Internato feminino
espaço para ser…

Rua Dr. Francisco Sá Carneiro, 1366 • 4400-129 Vila Nova de Gaia
Telefones: 223 753 015 / 223 793 051 • E-mail: info@cnsb.pt
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Externato Santa Margarida

Educar Para Ser Mais
Pertencente à Congregação das
Franciscanas Missionárias de Nossa
Senhora, o Externato de Santa Margarida
acolhe alunos dos três aos dez anos nas
suas instalações na Quinta da Azenha,
em Gondomar. Aqui, as crianças têm a
possibilidade de aprender num ambiente
familiar que privilegia os valores
católicos, mantendo uma grande
abertura para a sociedade. Os excelentes
espaços físicos, que permitem o contacto
com a natureza e as atividades ao ar
livre, a apenas cerca de cinco minutos de
carro da cidade do Porto, são também
uma mais-valia.

Fátima Moreira e Teresa Carvalho

Foi em 1968 que surgiu, na Quinta da Azenha, pertencente à Congregação das Franciscanas Missionárias de
Nossa Senhora, o Externato de Santa Margarida. Na
altura, a instituição nasceu para dar resposta aos
insistentes e inúmeros pedidos de várias famílias da
região, tendo, no primeiro ano, funcionado apenas
como jardim-de-infância e, no ano seguinte, obtido o
alvará do Ministério da Educação para ministrar o
ensino primário.
Mais de 40 anos depois, o Externato de Santa Margarida continua a acolher crianças a partir dos três anos
(pré-escolar) e até ao término do 1.º ciclo. São 186
alunos a cargo de uma equipa constituída por cerca de
30 pessoas, 16 das quais docentes. Apesar de terem
assumido a direção apenas no início deste ano letivo,
Fátima Moreira e Teresa Carvalho estão no colégio há
vários anos e conhecem bem o projeto educativo já
traçado pelas direções anteriores.
“Aquilo que nos distingue é a aposta nos valores
cívicos, morais e humanos. O nosso grande foco é esse,
e não questões secundárias, como os rankings.
Apostamos numa pedagogia que vai ao encontro das
diferenças e particularidades de cada criança e dos
seus ritmos e capacidades”, realça Fátima Moreira,
diretora pedagógica do Externato, cujo lema é “Educar

XVI

“Aquilo que nos
distingue é a aposta
nos valores cívicos,
morais e humanos.
O nosso grande foco é
esse, e não questões
secundárias, como os
rankings. Apostamos numa
pedagogia que vai ao
encontro das diferenças e
particularidades de cada
criança e dos seus ritmos
e capacidades”

Para Ser Mais”. Para além disso, pretendem “que
desde pequeninos os alunos sejam interativos e
tenham iniciativa nas atividades. Queremos proporcionar aos alunos não só conhecimentos científicos mas
também valores para que sejam no futuro cidadãos
conscientes, críticos e integrados na sociedade e
abertos à universalidade cultural. Claro que as
competências, no que toca à aprendizagem, são
também essenciais e por isso, valorizamos uma
pedagogia diferenciada que respeite a criança, o seu
ritmo e o seu nível de aprendizagem. Procuramos que,
dentro das suas capacidades, cada um dê o seu melhor,
valorizando os seus pontos fortes e ultrapassando as
dificuldades”.
A par do projeto educativo de qualidade, o Externato
Santa Margarida goza de excelentes condições físicas,
contando com uma quinta, onde decorrem diversas atividades agrícolas, e uma mata, que permite aos alunos
um contacto próximo e enriquecedor com a natureza.
Nos edifícios contíguos ao Externato, funciona o Centro
de Espiritualidade e o Centro de Catequese Paroquial,
e o espaço contempla também uma vertente de
acolhimento de Irmãs aposentadas, que a direção do
Colégio considera ser outra mais-valia. “Acaba por ser
muito interessante este convívio entre gerações tão

“Os nossos alunos, mesmo
quando ainda não era
obrigatório, já iam fazer
os testes intermédios no
ensino oficial”

diferentes. Os mais pequenos cruzam-se nos corredores com as irmãs, que os tratam sempre com muito
carinho, e nós achamos que este é, de facto, um bom
ambiente para educar uma criança”, nota Teresa
Carvalho, diretora administrativa e financeira do
Externato.
Tudo isto não funcionaria sem “a excelente equipa” de
docentes e não docentes, cujos colaboradores são
“selecionados atendendo a determinadas caraterísticas, de forma a que todos se integrem e formem um
todo. Estamos recetivos a críticas, sempre com o
intuito de melhorar”.
Entre as atividades extracurriculares contam-se a

patinagem, xadrez, ballet, dança e karaté. O Externato privilegia também as ligações fortes com a família,
e o facto é que as salas cheias e a lista de espera são
um sinal de um trabalho de sucesso levado a cabo por
toda a comunidade educativa. Apesar dos pedidos dos
pais serem recorrentes, a direção do Externato não
pondera abrir o 2.º ciclo, pelo menos num futuro
próximo. Para além deste Externato pertencem à
mesma congregação o Colégio Luso Francês, no Porto,
o Colégio do Centro de Bem Estar (CBE), também no
Porto e o Colégio de Lourdes, em Santo Tirso. Atualmente, as quatro instituições promovem iniciativas e
atividades conjuntas ao longo do ano.

No entanto, no final do 4.º ano e antes dos alunos
abandonarem o Externato, há a preocupação de
“proporcionar a melhor integração possível”, e
isso implica visitas a outras instituições de ensino,
incluindo públicas. “Os nossos alunos, mesmo
quando ainda não era obrigatório, já iam fazer os
testes intermédios no ensino oficial. Não queremos ser uma escola fechada ao exterior, nem
queremos isolar os nossos alunos. Antes de
terminarem o 4.º ano, e independentemente da
instituição de ensino onde vão prosseguir os
estudos, os alunos visitam a escola do segundo
ciclo aqui da região”, terminam.

Externato Santa Margarida
“Educar para ser mais”

• Pré-Escolar • Primeiro Ciclo do Ensino Básico •
Rua Manuel Ribeiro de Almeida • S. Cosme • 4420-195 Gondomar
Tlf. 224 830 104 • Fax. 224 837 223
Email extermagi@santamargarida.pt • www.santamargarida.pt
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Colégio Espinheira Rio

Há 25 anos a educar
com excelência
Com 25 anos de existência, o Colégio
Espinheira Rio (CER) é uma das
instituições de ensino de maior
referência na cidade do Porto. De portas
abertas a crianças entre os quatro meses
e os dez anos de idade, o CER é a
materialização da visão pessoal de
Celeste Espinheira Rio, que acredita que
esta é “uma escola centrada na criança,
com o objetivo de promover o seu
desenvolvimento saudável, harmonioso e
integral”.

Celeste Espinheira Rio

No ano de 1989 surge, nas imediações da Estrada da
Circunvalação, na periferia da cidade do Porto, o Colégio
Espinheira Rio (CER), fruto da iniciativa de Celeste
Espinheira Rio, educadora de infância.
“Posso dizer que a instituição é a materialização de uma
visão muito pessoal. O CER resulta do sonho de abrir uma
escola centrada na individualidade de cada criança e com
o objetivo de promover o seu desenvolvimento saudável,
harmonioso e integral, através de uma filosofia de ensino
baseada naquilo a que chamamos hoje os quatro pilares
da educação para o século XXI: aprender a conhecer,
aprender a fazer, aprender a viver e aprender a ser”,
realça Celeste Espinheira Rio.
Entretanto, devido ao número crescente de alunos, em
1994 o colégio mudou para as instalações atuais, na Rua
da Senhora do Porto, na freguesia de Ramalde. Na nova
localização foi possível alargar a sua oferta educativa,
nomeadamente com a inauguração de uma nova valência
– o 1.º ciclo do ensino básico.
“Em síntese, posso dizer que tem sido um percurso
repleto de pequenas conquistas, que só tem sido possível
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com uma equipa de profissionais inexcedíveis no seu
compromisso com a qualidade e com uma grande dose de
coragem e empreendedorismo”, continua a responsável.
Hoje, o CER abrange, assim, as valências de creche,
pré-escolar e 1.º ciclo, com mais de uma centena de
alunos de idades compreendidas entre os quatro meses e
os dez anos. O projeto educativo da instituição inspira-se
nos princípios constantes nos modelos pedagógicos
sócio-construtivistas, nomeadamente no Movimento da
Escola Moderna, no qual se entendem os alunos como
“um conjunto de seres ativos e colaborantes, protagonistas do seu próprio destino”, cabendo aos professores “o
papel de os orientar e aprofundar conhecimentos”. “Tal
como no passado, continuamos a acreditar que ensinar é
algo mais complexo do que apenas transmitir conhecimentos. O CER propõe-se construir, através da ação dos
seus professores e da equipa que com eles colabora, a
formação dos seus alunos, sempre assente num clima de
negociação cooperada, assegurando, ao mesmo tempo, a
sua co-responsabilização pelo planeamento e concretização das mais diversas atividades e projetos”, realça
Celeste Espinheira Rio, não esquecendo a sua equipa de
profissionais, da qual faz parte “um grupo de elementos
que alia, todos os dias, às competências sociais e
humanas, o exercício de um ensino de excelência.
Somos, sobretudo, uma equipa muito unida e solidária,
e, por isso, deixo aqui o meu agradecimento público a
todos os educadores, professores e auxiliares do CER”.
Sem esquecer nunca o papel dos encarregados de
educação, Celeste Espinheira Rio afiança que o crescimento do Colégio sustenta-se na “colaboração e confiança depositadas pelas famílias na instituição”.
Aliás, a dinâmica entre a escola e os encarregados de

educação visa “promover uma comunicação efetiva e
partilha constantes”. Finaliza, ainda, salientando que “o
Colégio carateriza-se não só pelas pedagogias e pelos
métodos de ensino aplicados, mas sobretudo pela relação
estreita desenvolvida com a comunidade escolar”.
O projeto educativo bem como as atividades previstas no
plano snual são elaborados em conformidade com estes
princípios. No que diz respeito ao programa de atividades
extracurriculares, este é selecionado “em função do interesse manifestado pelos grupos e pela avaliação diagnóstica levada a cabo pelo Conselho de Docentes e, por isso,
não é estanque”. No entanto, há um conjunto de
atividades que se repete todos os anos, e entre as quais

se encontram a capoeira, natação, música, dança
criativa e ballet. No passado, também já houve sessões
de artes plásticas e xadrez no CER.
Celeste Espinheira Rio realça que “o CER continua
apostado em combater o paradigma educacional que se
esgota na mera formalidade do processo educativo,
abraçando pedagogias e estratégias que vão de encontro
à nossa visão de escola”. Neste momento, a instituição
encontra-se em fase de implementação do Sistema de
Gestão da Qualidade, cuja certificação está para breve.
Ao longo de 2014, no âmbito das comemorações dos 25
anos do colégio, foram promovidas diversas atividades
culturais e, em relação aos tempos vindouros, a diretora

do CER avança que “o futuro é sempre uma incógnita,
mas confesso que tenho um novo projeto em mente. Um
projeto que de alguma forma posso caraterizar de
revolucionário e que passa, sobretudo, por sensibilizar a
comunidade para uma abordagem alternativa às típicas
atribuições conferidas à escola. Nos dias agitados que
correm, a componente de apoio à família é fundamental
bem como a satisfação das necessidades específicas de
cada agregado. Na falta de políticas de apoio à natalidade, cabe à sociedade civil, nomeadamente aos estabelecimentos de ensino, encorajar e dar a segurança
necessária a todos aqueles que desejam ser pais, num
futuro próximo. Mais não posso adiantar”, termina.
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Casa do Cuco

Um projeto educativo
singular
Localizado na zona da Circunvalação, no
Porto, o infantário Casa do Cuco conta
com um projeto educativo singular. Para
além da oferta curricular regular,
privilegia um conjunto de atividades
curriculares complementares como a
alimentação biológica, o yôga, a
educação ambiental e a horta
pedagógica, entre outras. Fruto das
solicitações dos pais, a Casa do Cuco
prepara-se para, ainda em 2015, abrir o
primeiro ciclo.
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Joana Pinto e Carlos Pinto

“o projeto foi crescendo, de forma sustentada” e hoje
são já cerca de 80 crianças entre os quatro meses e os
seis anos que frequentam a creche e jardim-deinfância, e que estão a cargo de uma equipa de 15
pessoas (entre educadoras, auxiliares de educação,
cozinheira e pessoal administrativo).

A ligação à natureza e ensino pela arte

Durante muito tempo, Joana Pinto não imaginava que
viria a abraçar um projeto como a Casa do Cuco.
Depois de se licenciar em Gestão de Empresas e de
tirar a especialização em Gestão Financeira
Internacional, partiu para os Estados Unidos, mais
propriamente, para Silicon Valley, onde trabalhou na
área do mercado de capitais e investimento em
start-ups. Quando regressou a Portugal trabalhou,
durante três anos, na Sonae, e, a pouco e pouco, a
ideia de abrir o seu próprio negócio foi crescendo.
“Eu não estava ligada à área da educação a não ser por
parte da minha mãe, que era professora. Um dia,
visitámos esta casa e, como tinha um jardim muito
grande, ela sugeriu a ideia do infantário. Durante
alguns meses fui-me imaginando a abraçar este
projeto, que era algo completamente novo para mim”,
recorda Joana Pinto, que assume que “o facto de não
conhecer bem a área da educação acabou por ser
positivo, pois estando de fora consegui ter um maior
espírito crítico”.
Assim, a Casa do Cuco acabaria por abrir portas em
2004, apenas com quatro alunos. Ao longo dos anos,

No que diz respeito ao projeto educativo, a Casa do
Cuco adotou uma metodologia assente no modelo
Hi-Scope (pedagogia construtivista), que incentiva as
crianças a “serem construtoras ativas dos seus próprios
conhecimentos e aprendizagens”. Paralelamente, são
desenvolvidos trabalhos de projeto, onde “cada
criança se torna um investigador nato, motivado para
a pesquisa e resolução de problemas”. Esta
metodologia é complementada com a pedagogia
Waldorf, em que “é trabalhada a ligação da criança à
natureza e o ensino pela arte, privilegiando a
alimentação saudável e biológica, a horta pedagógica
e a exploração de materiais orgânicos e recicláveis

Uma Escola Verde

como instrumento pedagógico”. Para além disso, na
Casa do Cuco acredita-se que “para além de sermos
aquilo que comemos, somos aquilo que sentimos e,
como tal, a partir dos três anos, todos os alunos têm,
gratuitamente, aulas de yôga, meditação e técnicas de
relaxamento, porque o controlo emocional é
fundamental para um desenvolvimento saudável e
equilibrado”.
Do leque de atividades extracurriculares (ou extramensalidade) constam a fotografia, piano, dança,
futebol, ballet e natação. No entanto, Joana Pinto
reforça que “a diferenciação da Casa do Cuco
encontra-se nas atividades gratuitas a que os alunos

1000m2 de Jardim
e Horta Pedagógica

têm acesso como complemento ao currículo
obrigatório”, tais como o já mencionado Yôga,
Musicoterapia, Orquestra Orff, Artes, o grupo de
Pequenos Filósofos, Educação Ambiental, Xadrez e
Ciência Divertida.

Abertura do Primeiro Ciclo
Num futuro já próximo, em setembro de 2015, a Casa
do Cuco vai dar resposta às ânsias e solicitações de
várias famílias, com a abertura do primeiro ciclo.
“Estamos a construir um novo edifício de raiz, que vai
albergar quatro salas novas e que nos vai permitir dar
continuidade ao trabalho já desenvolvido no pré-

Berçário // Creche
Infantário

A Casa do Cuco foi distinguida pela ANJE no âmbito
do Concurso Nacional de PME Ecológicas inserido no
Less Is More, um projeto levado a cabo pela associação para sensibilizar a comunidade empresarial sobre
a importância dos índices de eficiência energética e
de sustentabilidade ambiental. Esta é uma distinção
que premeia as melhores práticas empresariais em
matéria de desenvolvimento sustentável.
Para além disso, a Casa do Cuco está envolvida em
outros diversos projetos ambientais, tais como o
Projeto 100 mil árvores do Centro Regional de
Excelência do Porto, Embaixadores dos Rios e das
Florestas, Projeto Rios (adoção da Ribeira da Granja),
Green Cork da Quercus e diversos projetos educacionais da Lipor para a área ambiental.

escolar. Vamos ter turmas pequenas, com inglês
obrigatório, mantendo a aposta forte no ensino pela
arte com a oferta de atividades complementares
gratuitas e que farão a diferença no crescimento
saudável das crianças – a escrita criativa, poesia para
crianças, filosofia, artes, orquestra, yôga, educação
ambiental e, claro uma atividade não menos
importante e transversal a todas as idades – brincar!”,
termina Joana Pinto.

Casa das Artes,
Oﬁcinas dos 3 aos
10 Anos

Abertura
do Primeiro Ciclo
em 2015

Estrada da Circunvalação 10477 • 4250 Porto • Telefones: 96 413 62 85 | 96 880 57 02 • E-mail: geral@casadocuco.com • www.casadocuco.com
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Colégio Externato Imaculada Conceição

A outra família
dos seus filhos
É em 1936, com a chegada a Portugal das
irmãs pertencentes à Congregação
Missionárias do Santíssimo Sacramento e
Maria Imaculada, que surgem os primeiros
ideais do que hoje se conhece como
Colégio Externato Imaculada Conceição.
Segundo revela a irmã Isabel Lemos,
coordenadora da equipa de animação
pastoral, toda a obra desta Congregação se
deve ao sonho da sua fundadora, Maria
Emília Riquelme e Zayas. Um sonho que
viria a proporcionar uma segunda família a
crianças e pais.

Emília Pereira, Irmã Alice Oliveira e Irmã Isabel Lemos

“A nossa missão educativa assenta sobre os ensinamentos
da nossa fundadora, que tem um cariz muito específico.
Contudo, o ensino requer uma constante adaptação aos
tempos. De década em década é preciso reestruturar,
adaptando sempre para melhor. Neste momento, o estilo
é o mesmo - influenciado pela nossa fundadora - mas a
forma é diferente. Embora o fundamental continue
presente queremos adaptar-nos aos tempos, salvaguardando os nossos valores mais carismáticos”, revela a irmã
Alice Oliveira, representante da entidade titular do
Colégio, quando questionada sobre o projeto educativo.
“Em relação aos serviços, somos um colégio especializado em educação especial. Esta opção vem de encontro
aos nossos objetivos, que passam por sermos uma escola
inclusiva. Não fazemos seleção de alunos. E como não o
fazemos, temos de ter ensino especial na sua plenitude.
Contamos com equipas de apoio, especializadas, de
forma a dar resposta a esta realidade. Estas equipas são
compostas por uma psicóloga, uma professora de
educação especial e vários terapeutas. Estes grupos
conseguem prestar apoio às nossas crianças, complementado por alguns protocolos que estabelecemos. Embora
sejamos um colégio com autonomia pedagógica plena,
não nos esquecemos do meio em que estamos inseridos”,
confidencia a professora Emília Pereira, diretora pedagógica do Colégio Externato Imaculada Conceição.
O Colégio Externato Imaculada Conceição, situado na
Maia, recebe diariamente mais de 280 alunos. Uma
marca impressionante numa escola que apenas engloba
creche, pré-escolar e primeiro ciclo de ensino e sala de
estudo do 2º ciclo. Encontra-se, de momento, a funcionar
com oito turmas do primeiro ciclo, uma turma de creche
e mais quatro turmas de pré-escolar. Quando abordadas
sobre o número de funcionários, as nossas interlocutoras
remetem não querer diferenciar corpo docente do corpo
discente: “Ambos, cada um à sua maneira, ajudam na

Níveis de Ensino: Creche – Pré-Escolar –
1º Ciclo E.B. – Sala de Estudo 2º ciclo
Oferta Escola: Informática – Inglês –
Ed. Musical – Ed. Física – E.M.R.C.
Serviços de Apoio: Alimentação –
Prolongamento – Salas de Estudo –
Transporte – Terapia da Fala – Psicologia
– Musicoterapia

Evangelizamos educando
desde a Eucaristia!

formação das crianças”, relata a professora Emília
Pereira.
No campo das atividades desenvolvidas no colégio, todo o
trabalho realizado visa o desenvolvimento de inteligências
múltiplas, além de lecionarem o estipulado pelo programa
letivo. Todos os meses é desenvolvido um tema em que se
desenvolvem atividades enquadradas no mesmo. Relativamente a atividades extracurriculares a oferta é mais vasta.
De entre uma lista de 14 é possível encontrar xadrez,
ballet, teatro, ginástica acrobática, ténis, Karaté, clube da
bíblia e futebol. Englobadas neste campo estão, ainda,
várias atividades de cariz social e solidário: “Feirinhas
missionárias em que os alunos doam brinquedos, livros, para
depois enviarmos para as missões. Fazemos campanha de
recolha de alimentos, roupas e brinquedos para os sem-abrigo. Apostamos muito em eventos de caridade, e somos
muito apoiados pelos pais, de forma incondicional”, divulga
a diretora pedagógica.
Para o futuro, está prevista a expansão até ao 2º ciclo,
algo muito requerido pelos pais e ao qual o Colégio, mais
uma vez, pretende dar resposta. Ao finalizar, as nossas
entrevistadas deixam uma mensagem: “Evidenciamos e
agradecemos a colaboração das seguintes empresas:
Acrokids, Edições Livro Directo, Costa Ferreira e Sectormais”.

COSTA FERREIRA
Autocarros de Aluguer e Turismo
Transportes Escolares

sectormais
Serviços Globais em Alimentação, Lda.

Rua do Calvário, 307 – 4470-028 Gueifães – Maia Telefone: 229448329, 927512715 - Email: geral@externatoimaculada.com Internet: www.colegioexternatoimaculadaconceicao.com
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Externato Maria Droste

Uma pessoa vale
mais que o mundo
Pertencente à Congregação de Nossa
Senhora da Caridade do Bom Pastor, a
beata Maria Droste imortaliza-se pela
entrega a Deus, à beneficência e ao
trabalho. Embora cronologicamente
curta, Maria Droste viveu toda a sua vida
em função do amor a Deus e ao próximo.
Os valores transmitidos pela beata foram
o bastante para influenciar toda uma
geração, responsável por erigir o
Externato Maria Droste. Com um projeto
educativo que visa o ensino apoiado na
arte, os responsáveis pelo Externato
apontam a qualidade do ensino baseado
no seu carisma, ideário, e projeto
educativo, o ambiente familiar, e o
espaço de que dispõem, como
fundamento para o crescimento e
sucesso dos seus alunos.

A Congregação das Irmãs do Bom Pastor encontra-se
disseminada um pouco por todo o mundo. Chegadas à
Alemanha, foram responsáveis por influenciar algumas
jovens, entre elas, Maria Droste. Esta jovem, de ascendência nobre, abdicou de toda uma vida consignada à
riqueza pela entrega à caridade e à beneficência:
“Senhor, deixei tudo, absolutamente tudo, para vos
amar até ao último momento da minha vida e para
transmitir, tanto quanto me seja possível, a devoção
ao Vosso Santíssimo Coração”. Pelos anos 70, surge o
Externato Maria Droste em Ermesinde, no Porto. De
forma a homenagear uma vida dedicada à fé e à
caridade, a Congregação optou por esta designação.
Desde sempre, o Externato Maria Droste é caraterizado
pelo ambiente familiar, pela abertura e qualidade no
ensino. O Externato tem capacidade para receber
alunos desde o berçário até ao 2º ciclo do ensino
básico. Fatores como a segurança e um espaço de
relação privilegiada com a natureza que permite a
realização de atividades no interior e exterior das
instalações são essenciais, quer na opção tomada pelos
pais, quer na continuidade dos laços estabelecidos,
mesmo após a saída dos alunos, afirma a diretora, Irmã
Visitação.

Este estabelecimento de ensino assenta o seu projeto
educativo nos valores carismáticos da Congregação do
Bom Pastor. A educação com base na arte é um pilar que
sustenta todos os valores do colégio, entre os quais o seu
lema – “Uma pessoa vale mais que o mundo”. Todos os
anos é estipulado um tema que servirá como mote a toda
uma panóplia de atividades. No corrente ano, o tema do
projeto educativo pretende afastar a tendência sedentária que se instala na sociedade em que vivemos.
Quanto a projetos futuros, a direção tem como
prioridade continuar a viver e transmitir os valores do
ideário, qualificando cada vez mais o ensino e a
formação. Do plano curricular do Externato fazem
parte a Música e a Educação Física desde a Creche, o
Inglês e outras atividades educativas e pastorais desde
a Educação Pré-Escolar. A partir do 1º ano os alunos
beneficiam também de um apoio extra nas disciplinas
de Português e Matemática. Os alunos do 2º ciclo
beneficiam ainda de aulas de conversação de Inglês.
De forma a prolongar a extensão do projeto educativo,
prevê-se a abertura do 3º ciclo do ensino básico, num
futuro próximo - uma expansão que permitirá responder aos pedidos de continuidade, tão desejada pelos
pais.

Irmã Visitação

EXTERNATO

MARIA DROSTE
Berçário – Pré-escolar – 1º ciclo – 2º ciclo

Quinta do Cruzeiro – 4445-419 Ermesinde
Tel.: 22 971 00 04 – Fax: 22 971 70 98
E-mail: externatomariadroste@msn.com – www.e-mariadroste.pt
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Colégio Novos Rumos

Apostar para vencer e ser feliz
“Ensino especial… educação muito especial”
Com mais de duas décadas de existência,
o Colégio Novos Rumos é uma instituição
de educação especial e de reabilitação,
que se direciona para a integração de
crianças e jovens com problemas
cognitivos, emocionais e
comportamentais na sociedade,
reabilitando-os e dando-lhes um novo
projeto de vida. A confiança,
experiência, excelência, dedicação,
paixão, autonomia e inovação são valores
transmitidos por esta instituição de
ensino, que acolhe crianças e jovens dos
6 aos 24 anos.
Seis famílias com filhos muito especiais assumiram o
desafio de dar continuidade a um Colégio – o dos seus
filhos - com mais de 20 anos de experiência na arte de
ensinar e desenvolver as capacidades de crianças e
jovens. Foi também essa a história de Irene Barreira e
Anabela Gonçalves, duas gestoras do colégio, que perante
as adversidades e com o apoio da comunidade apostaram
e estão a manter abertas as portas do Colégio Novos
Rumos. “O Colégio estava a passar por uma fase difícil,
um processo de insolvência e nós não podíamos deixar
fechar este local. Por isso, decidimos avançar e assumir a
direção do Colégio”, explica Irene Barreira.
“Este projeto de ensino diferencia-se pelo acolhimento da
diferença e respeito pela individualidade de cada aluno,
distinguindo-se por um programa educativo individual, em
que cada aluno é estimulado e respeitado”, salienta
Anabela Gonçalves. O Colégio Novos Rumos tem como
objetivo desenvolver as competências de cada criança,
fornecendo-lhe as bases que o poderão tornar mais

autónomo na vida adulta. Nesse sentido, a Associação
Rumo à Vida – IPSS, nasceu de um grupo de pais e de
técnicos do colégio para dar continuidade a essas
aprendizagens, e prestar apoio ao percurso de cada aluno
a partir dos 18 anos, sob o lema “respeitar a diferença,
trabalhando-a”.
No Colégio Novos Rumos os alunos dispõem de atividades
académicas funcionais, assim como atividades de
autonomização e de vida diária, frequentando ateliers
como culinária, pintura, cerâmica, bordados ou tecelagem. Para além disso, têm contempladas as terapias,
nomeadamente, terapia da fala, psicomotricidade e
psicologia. Complementar à parte pedagógica e terapêutica estão outras ocupações como a natação, hidroterapia,
expressão corporal, biodanza, equiterapia e atividades no
exterior para treino de competências. Dispõe também de
psicoterapia familiar - individual e em grupo, e atividades
ocupacionais de apoio às famílias.

Com base na sua realidade – a aprendizagem e desenvolvimento dos seus filhos, sobretudo na felicidade e tranquilidade conquistada, e olhando para o futuro, Irene e
Anabela transmitem que este grupo de pais e técnicos
pretendem continuar, em conjunto com a associação
Rumo à Vida (IPSS) a dar vida a este Colégio, privilegiando
um ensino voltado para a inclusão, em que os alunos
sejam capazes de adquirir as competências e a autonomia
necessárias, para no futuro conseguirem fazer algo no
mundo exterior. Além disso, a Direção aguarda a cedência
de novas instalações, onde poderão continuar com este
projeto de vida e, desse modo, acolher mais alunos.
O Colégio Novos Rumos aposta numa educação muito
especial que faz, e continuará a fazer, a vida de muitas
famílias mais feliz.

Esperança no futuro
Contrariando as adversidades, o Colégio Novos Rumos é
um exemplo de persistência e aposta clara na qualidade
de ensino direcionada para crianças e jovens “especiais”,
que têm aqui uma instituição de referência dotada de
todas as ferramentas para os acolher.

Rua das Terçosas, 385 • 4460-006 Guifões • Matosinhos
Tel. 229 533 296 / 919 840 707
www.colegionovosrumos.com • www.rumoavida.pt
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Colégio das Antas

“O mínimo é a excelência”
Em 2008 Sofia Almeida abre as portas do
Colégio das Antas! “Sempre gostei muito
da minha infância, e isso foi o que me
motivou a abrir esta escola”. Com uma
aposta clara em serviços personalizados
no cuidado de crianças, rapidamente a
recomendação pessoal entre pais se
transformou no seu maior aliado de
crescimento. Atualmente, o Colégio
recebe diariamente quase 70 crianças.
Um número intencionalmente pequeno,
o que permite aos responsáveis uma
prestação de serviços absolutamente
pessoal e de qualidade sendo esta a
imagem de marca do Colégio.

Fátima Pereira e Sofia Almeida

Com uma equipa de educadoras e auxiliares absolutamente dedicadas, o ano de 2015 é um ano de renovação
para o Colégio das Antas! Tendo em comum a paixão e o
gosto por educar de uma forma mais elevada, com
Fátima Pereira forma-se uma nova parceria do Colégio
das Antas que pretende dar uma nova vitalidade ao
projeto de Sofia!
Segundo Fátima Pereira, “Os primeiros anos da vida de uma
criança são cruciais para o seu desenvolvimento intelectual
e emocional. O cérebro está a crescer a grande ritmo e as
experiências vividas por uma criança determinam a forma
como esta se desenvolve. As interações que as crianças
vivenciam e a forma como são amadas e ensinadas
influenciam determinantemente a visão que terão do
mundo e de si próprias durante toda a sua vida. Por isso,
estamos muito conscientes da nossa missão perante cada
criança que deixam ao nosso cuidado.”
Com esta visão, o Colégio das Antas assume o seu
planeamento pedagógico nos princípios do Método de
Ensino Montessori, reconhecido por fomentar a aprendizagem através da experiência! É um método de ensino
criado por Maria Montessori há mais de 100 anos e
utilizado nas suas academias espalhadas pelo mundo, e
em algumas das melhores escolas a nível internacional!
Maria Montessori acreditava que para poderem desabrochar e crescer com autoestima, as crianças precisam de
estar inseridas num ambiente centrado nelas. “As
crianças precisam de ter prazer na aprendizagem, gosto
pela ordem e interesse em factos e ficção, assim como
ser independentes, respeitadas e escutadas”.
Proteger, cuidar, estimular, encaminhar! Quatro passos,
que são os nossos dias como cuidadores e que a criança
vivencia diariamente connosco, levando consigo um
legado para o resto da vida!
Desde os quatro meses, cada criança é educada e
estimulada de acordo com a maturidade e a evolução
individuais, sendo preenchido desta forma todo o período
de formação. As crianças permanecem connosco até
estarem preparadas para serem inseridas num ambiente
mais adulto. Essa decisão nunca é baseada na idade da
criança, mas sim quando pais e Colégio acordarem que a

criança está na fase certa para fazer a transição!
Com um trabalho pedagógico que permanecerá para
além da saída das crianças, através da “Academia de
Génios”, que pretende dar continuidade ao desenvolvimento intelectual e emocional, com atividades extracurriculares dos cinco aos dez anos, mantendo desta forma a
ligação da criança com a escola onde cresceu!
A visão partilhada por Sofia Almeida e Fátima Pereira
assenta numa relação de confiança e valores comuns,
com o objetivo claro de encaminhar o Colégio das Antas
para um patamar de excelência! “Trabalhamos com
valores muito elevados, este é o nosso princípio!”.
“Respeitar, desenvolver e estimular o potencial inato de
cada criança, enquanto ser individual, para que seja mais
feliz e saia das nossas mãos mais preparada para o
mundo, é a nossa missão.”

Serviços a entrar em funcionamento durante o
ano de 2015
- Educação evolutiva por maturidades
- Fomentar a aprendizagem através da experiência
(método de ensino Montessori)
- Plano alimentar opcional para crianças com
intolerâncias
- Plano alimentar opcional para crianças vegetarianas
- Academia de Microgénios : dois a quatro anos
(atividade extracurricular)
- OTL Noturno
- Funcionamento 24h.
- Academia de Génios: cinco a dez anos (atividade
extracurricular)

Colégio das Antas
Cuidamos desde os 4 meses
“Eu quero um colo, um berço, um abraço quente, calor no inverno,
um sonho calmo, um espaço enorme, como a lua entre as estrelas”
Caio Fernando Abreu

Rua Nova de S. Crispim, nº139 // 4000-364 Porto // Telefone: 225 108 700 // email: geral@colegiodasantas.com // www.colegiodasantas.com
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Colégio Jardim Flori

Competência, simplicidade,
alegria e solidariedade
Mais de três centenas de pessoas,
crianças e adultos, preenchem
diariamente salas e corredores do
Colégio Jardim Flori, no Porto. Fundado
como resposta às necessidades que
surgiram, o Jardim Flori mantem com
qualidade e firmeza os valores da
congregação religiosa, responsável pela
sua origem: competência, simplicidade,
alegria e solidariedade.

Decorria o ano de 1966. Face às necessidades emergentes na zona, várias entidades do meio social e
eclesial sugeriram às irmãs da congregação religiosa
Missionárias Dominicanas do Rosário a criação de um
jardim-de-infância. O projeto agradou às irmãs desta
congregação, que viam na educação um rumo para a
sua missão. A fundação do Jardim Flori surge em 1967,
com o apoio incondicional de três pessoas: irmã Maria
Teresa Correia, frei Bernardo Domingues e Francisco Sá
Carneiro. Um ano passado, e já o colégio albergava
140 crianças. “Ao longo destes anos, claro está, houve
percalços, momento mais fáceis e outros mais difíceis,
mas sempre fomos ao encontro dos nossos ideais e do
que havia sido projetado pelos fundadores”, adverte
Ana Correia Silva, assessora da diretora do Jardim
Flori.
O Colégio Jardim Flori comporta, atualmente, 274
alunos. Destes quase 300 alunos, 79 frequentam o
pré-escolar e os restantes 195 o primeiro ciclo do
ensino básico. Educar com qualidade apenas é possível
através de uma comunidade educativa empenhada:
“Em primeiro lugar, os valores pelos quais o colégio se
rege são quatro, que compõe um lema - a competência, a simplicidade, a alegria e a solidariedade. Ao
longo do tempo, o colégio foi-se adaptando à mudança
dos tempos. O projeto educativo tem vindo sempre a
ser ajustado às necessidades, aos novos conceitos e à
própria evolução da sociedade. Contamos também com
um corpo docente estável, valorizado com a participação dos elementos mais jovens. Mantemos, no entanto, um núcleo de pessoas que têm enriquecido o Flori
ao longo da sua vida”, defende Piedade Ferrão,
diretora pedagógica.
A nível de oferta formativa, certas atividades são
implementadas desde o pré-escolar, dadas por professores da especialidade e inseridas no tempo letivo.

Inglês, expressão musical e expressão físico-motora
complementam o ensino curricular, lecionado a
crianças desde os três anos. No primeiro ciclo,
mantêm-se as atividades anteriormente referidas,
complementadas com expressão dramática, TIC
(Tecnologias de Informação e Comunicação) e Educação
Moral e Religiosa Católica. Relativamente às atividades
extracurriculares, a oferta é vasta: “Para além de salas
de estudo temos atividades ao final da tarde. No
presente ano, oferecemos a possibilidade de praticar
natação, futebol, karaté, expressão plástica, culinária,
dança lúdica e lavores. No início do ano disponibilizamos
uma oferta mais ampla destas atividades extracurriculares. Contudo, aquelas que não alcançaram um número
mínimo de inscrições não foram concretizadas”, remete
a assessora da diretora do Colégio.
O Jardim Flori pretende ajudar a preparar as novas
gerações numa convivência de verdadeira fraternidade, solidariedade e liberdade responsável, proporcionando uma formação integral e harmoniosa.
Passados quase 50 anos e apostando no futuro, o
Jardim Flori continua com competência, exigência,
rigor e experiência que sempre o caraterizaram.

Jardim Flori
Externato
Rua de Marechal Saldanha, 342 • 4150-651 Porto
Telefone: 22 618 10 24 • Fax: 22 617 57 26
E-mail: flori@jardimflori.pt • www.jardimflori.pt
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Helene Giske, atual aluna oriunda da Noruega,
programas totalmente orientados para este mercado.

Granja Abbatiale
A Granja Abbatiale é um conceito incutido na quinta
de forma a preservar o seu caráter pedagógico de
preservação, respeito pela natureza e pelo bem-estar
animal. Coloca-se à disposição das escolas que
visitarem a Granja toda a experiência e vivência que
um espaço de quinta pode proporcionar. Este é
igualmente um espaço ao ar livre (para as famílias)
que dá especial relevância à preservação e conservação das espécies, onde os visitantes podem encontrar
circuitos auto guiados, como o das árvores antigas da
região ou do pomar de árvores em extinção, com ficha
técnica explicativa de cada espécie, numa perspetiva
de transmissão de conhecimento entre gerações (ex.
avós/netos). Neste mesmo espaço podem ser visitadas
várias espécies de animais da região dificilmente
encontrados no quotidiano, como o Malhado de
Alcobaça que está em extinção e a Cabra Serpentina,

entre outros. Paralelamente, os visitantes podem
ainda desfrutar de uma partida de minigolfe ou ainda
usufruir de espaços recreativos e de lazer. “Estamos
abertos o ano todo e o desafio é vir em família e andar
ao ar livre”, ressalvou Carlos Gomes. Pretende-se que
a Granja seja um espaço pedagógico e de partilha de
conhecimentos entre gerações e simultaneamente de
bem-estar e lazer, promovendo-se um estilo de vida
saudável. Um espaço ao ar livre onde se possa disfrutar da natureza e relaxar, aprendendo “dicas” sobre
uma vida mais saudável, através de uma seleção mais
criteriosa do que se ingere, da prática de exercício
físico, entre outras, escolhas estas que possam
contribuir para uma melhor qualidade de vida.
Na Granja, Anabela Dias articula o trabalho com as
escolas e é responsável pela organização de todo o
tipo de festas e eventos (aniversário, encontros de
amigos, entre outros) que queiram tirar partido do
ambiente rural/espaço ao ar livre e utilizar preferencialmente os produtos produzidos na Granja.
Quem visita a Granja e é surpreendido pelo sabor dos

GRANJA ABBATIALE
www.aeafindomudo.com

Na Granja estimula-se o caráter pedagógico

seus frutos e legumes, e pode registar-se na base de
dados “Eu Quero” e será contactado sempre que esse
fruto ou legume volte a existir na Granja Abbatiale. Na
Granja não existe produção desperdiçada: tudo o que é
produzido, é consumido, vendido ou absorvido pelo ciclo
natural de uma quinta.

Mapa do Circuito Auto Guiado à Granja Abbatiale - todos os visitantes que apresentarem este suplemento, beneficiam de desconto de 50% na utilização do Mini-Golfe
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Azeites Valverde

De Trás-os-Montes
para o Mundo
Com um histórico familiar desde sempre
ligado à produção e comercialização de
azeite, foi com naturalidade que
João B P Paulo continuou nesse caminho
e formou a empresa João Paulo – Casa
Agrícola e Produção de Azeite. O azeite
Valverde, produzido em Valpaços,
carateriza-se por ser um produto típico,
de qualidade superior, que pode ter um
sabor doce e macio ou um gosto mais
amargo e picante, alcançando as
preferências de cada cliente.

João Paulo

Numa localização geográfica onde a agricultura é a
atividade que predomina, e com um enorme gosto pela
mesma, João Paulo representa a terceira geração de
uma empresa marcadamente familiar e que sempre
apostou na produção de azeite.
“Os meus avós tinham um lagar de vara, de onde se
procedia à extração tradicional do azeite. Ainda se
consegue verificar uma data – 1930, que pensamos ser a
data de construção do lagar. Este lagar tradicional foi
sofrendo alterações com o passar do tempo e funcionou
até ao início do ano 2000”, explica João Paulo.
Esta data marcou o início de novas exigências legais ao
nível da construção dos lagares, que careciam de
melhores condições em termos ambientais, assim como
de higiene e segurança.
“Apesar destes novos normativos, decidi dar continuidade ao negócio da família e, nesse sentido, formalizei
a criação da empresa. Junto do município expressei a
vontade de continuar com a empresa na mesma
localização, onde estão as minhas raízes, e aí dei
entrada num projeto de construção de um lagar
moderno e inovador, que permitiu a continuidade do

negócio em Valverde”, salienta João Paulo.
Este novo lagar carateriza-se por funcionar como um
sistema de produção mecanizado e de extração
contínua, servindo tanto a produção interna como
outros agricultores, que recorrem ao serviço de
azeitona à maquia (extração e produção de azeite).

“Azeites Valverde”
Numa região marcada pela produção de azeite, onde
predominam as condições ideais para a composição de
um produto de qualidade, o azeite Valverde carateriza-se por ser inteiramente natural, obtido unicamente
através de processos mecânicos.
“O nosso azeite de oliveira extra virgem contempla
uma caraterística única, que se encontra em toda a
região de Trás-os-Montes. Portanto, o que acaba por
nos diferenciar é o processo de extração, tanto a nível
da temperatura, como do tempo de espera, que potencia a existência de azeites com propriedades diferentes”, completa João Paulo.
Com uma área total a rondar os 50 ha, a produção
divide-se em 30 hectares localizados na freguesia de Rio
Torto e 20 hectares de olival na freguesia de Valverde,
para uma plantação aproximada de 11000 árvores.
Atualmente, a exportação representa 60% do volume
de negócios da empresa, em especial para países como
o Brasil, Canadá e França, o que demonstra a forte
aposta na internacionalização.
“O nosso azeite é comercializado no mercado interno,
contudo queremos expandir ainda mais a nossa área de
intervenção no panorama internacional, com a
conquista de novos mercados, através de uma resposta
mais rápida e eficaz das encomendas recebidas”,
refere João Paulo.

Novos projetos
“Neste momento, estamos a aguardar o novo quadro
comunitário, de modo a percebermos se há a possibilidade de candidatura com um projeto que será um complemento deste. Visará, essencialmente, a conclusão da
pavimentação da estrutura atual, a compra de um
descaroçador e a implantação de uma linha de engarrafamento mais eficaz”, revela o empresário. O objetivo
passa por, com esse investimento, retirar uma maior
rentabilidade da produção e das atuais instalações.
A aquisição de um descaroçador de bagaço de azeitona
irá permitir o aproveitamento do caroço e a transfor-
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mação num produto para uso no aquecimento de
infraestruturas.
Com o aumento das instalações, João Paulo pretende
criar uma sala exclusiva para o embalamento e
armazenamento do produto já acabado.
Para além disso, o empresário pretende, a curto/
médio prazo, alargar a área de intervenção com a
comercialização de outros produtos derivados da
agricultura, como a azeitona de conserva e o vinho,
com a marca Casa de Valverde.
“Esta última campanha representa o nosso ano zero para
a comercialização de azeitona de conserva, sendo que a
marca e a imagem já estão criadas e registadas. Vou
começar a apostar fortemente nesta área e arranjar

novos clientes para este produto de cura tradicional”,
salienta João Paulo, acrescentando: “A nossa família
sempre esteve ligada ao olival e à vinha, contudo
acabámos por apostar mais na produção de azeite, em
detrimento do vinho. Neste momento, efetuei uma
reconversão numa área com cerca de cinco hectares, que
está em fase de desenvolvimento e irá ficar coberta por
vinha”. Deste modo, o empresário pretende salvaguardar
um ano pior numa área de atividade de risco considerável
investindo em outras culturas.
A dar continuidade a uma atividade que já vai na
terceira geração, João Paulo espera que no futuro o
negócio prevaleça e transite para as gerações
futuras.

João B. P. Paulo
Casa Agrícola e Produção de Azeite, Lda.
Quinta Lameiro do Milho, nº4
VALVERDE 5430-493 VALPAÇOS
Tel./Fax 278 729 319
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Farmácia Nova de Valpaços

Um serviço necessário
de proximidade
Situada numa pacata cidade
transmontana, a Farmácia Nova de
Valpaços tem hoje um papel importante
junto da população. Diferente dos
grandes centros urbanos, a farmácia
assume-se como fundamental para as
necessidades da população onde
escasseiam os diferentes meios de saúde,
efetuando um indispensável serviço de
proximidade. Existe portanto um cuidado
redobrado para com todos os utentes,
tentando diversificar todos os serviços e
meios que uma farmácia pode oferecer.
Com seis anos de atividade, a Farmácia
Nova de Valpaços visa a satisfação e o
cuidado dos seus utentes como principal
objetivo do seu serviço.

Angélica Marques e colaboradoras

Angélica Marques decidiu operar uma mudança
radical na sua vida, e em 2003 troca a realidade
urbana de Vila Nova de Gaia pela aldeia de Lebução,
no interior transmontano, onde abriu a sua
farmácia. Fruto da desertificação que punha em
causa a viabilidade do negócio, há seis anos a
farmacêutica consegue mudar-se para a sede do
concelho e funda a Farmácia Nova de Valpaços.
Existem muitas diferenças entre a realidade de uma
farmácia situada no meio urbano para uma região
predominantemente rural, desde logo um maior
cuidado e rigor no atendimento e na transmissão de
informação às pessoas. “Somos realmente o técnico
de saúde que tem maior proximidade para dar a
informação às pessoas, com a sua linguagem, de
modo a que elas percebam”, frisa Angélica Marques.
Desde há vários anos que Valpaços viu o seu hospital
encerrado, daí que, atualmente, o dever e o
trabalho da farmácia tenha atingido outra
responsabilidade. “Sentimo-nos mais úteis e precisos

Rua Cidade de Bettembourg, Lt B9, R/C Lj 1 • 5430-426 VALPAÇOS • Tel.: 278 717 373
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à população. Como não temos serviços de urgência
abertos, a farmácia tem de ficar sempre disponível
como a legislação assim o obriga”, continua a
farmacêutica.
Uma farmácia não consegue substituir um hospital,
mas, num meio populacional onde não existem
estas valências, torna-se um serviço de primeira
linha onde as pessoas recorrem numa primeira
instância. O aconselhamento da população assume
relevante importância, pois, na maioria das vezes,
o farmacêutico é o único técnico de saúde com
que podem contar. Além do comércio de
medicamentos, a Farmácia Nova de Valpaços tenta
diversificar ao máximo os seus serviços,
nomeadamente na venda de produtos de
dermocosmética e efetuando simples testes de
diagnóstico como testes de glicémia, colesterol,
triglicerídeos e serviços de nutrição.
Apesar de ser um serviço indispensável à população,
o setor das farmácias teve uma grande quebra nos
últimos anos. “O nosso maior cliente é o Estado.
Uma fatia de cerca de 80% da nossa faturação é o
receituário. Quando o Estado baixa os preços, as
margens descem e estamos sujeitos em qualquer
altura, por alteração da legislação, a que se torne
impraticável ter qualidade no serviço que
prestamos. Podemos fazer tudo pela saúde pública,
mas desde que o Estado também nos respeite”,
explica Angélica Marques. A esperança no futuro da
Farmácia Nova de Valpaços é “manter a empresa
viável, sempre tentando fazer mais, desde que não
haja muitas mudanças pela parte do Estado”,
expressa a farmacêutica, consciente do importante
serviço de proximidade indispensável que presta à
população.

Cooperativa dos Olivicultores de Valpaços, C.R.L.

Tradição na produção
de azeite de qualidade
Fundada em 1951 por 25 associados, a
Cooperativa dos Olivicultores de Valpaços
nasceu com o intuito de ajudar os
produtores de azeite e, desse modo,
atingir uma maior expressão na venda do
produto no mercado nacional.
Inicialmente, a Cooperativa tinha uma
área de intervenção que se limitava ao
concelho de Valpaços, mas rapidamente
se expandiu e, atualmente, contempla
cerca de 2000 associados distribuídos
pelas regiões de Valpaços e Mirandela. O
azeite Rosmaninho é o ex-líbris da
Cooperativa dos Olivicultores, e tem
ganho, anualmente, vários prémios de
renome no panorama internacional.

Paulo Ribeiro

Com mais de seis décadas de atividade, a
Cooperativa dos Olivicultores de Valpaços é uma
sociedade cooperativa do setor agrícola, que tem
como objetivo social a receção, extração,
embalamento e comercialização do azeite
proveniente das azeitonas produzidas pelos seus
associados. Com a entrada na Comunidade
Europeia, foi necessário adaptar a Cooperativa às
novas exigências do mercado, através da
elaboração de um projeto para a montagem de
uma linha de engarrafamento de azeite. A partir
daqui, a Cooperativa começou a crescer e hoje
tem cerca de 2000 associados distribuídos por
Trás-os-Montes, com uma área de exploração de
cerca de 7.500 ha, onde estão plantadas
aproximadamente 820.000 oliveiras.

“Temos uma capacidade de receção e
armazenagem de azeitona de 800.000 kg e de
extração de azeite de 600.000 kg, sendo a
produção média anual de azeitona cerca de
10.000.000 kg, donde se extraem cerca de
1.600.000 L de azeite virgem extra com acidez
média de 0,2º”, revela o presidente da direção da
cooperativa, Paulo Ribeiro.
Mais de 95% deste azeite é vendido embalado em
garrafões de 5 L e garrafas de 0,75 L, e é colocado
no mercado sob três marcas da propriedade da
Cooperativa: a marca Rosmaninho, Vilanova e
Ancestral, sendo a marca Rosmaninho a
predominante. Além disso, a Cooperativa dos
Olivicultores possui certificação pelas Normas ISO
9001 e ISO 20001 e exporta cerca de 20% da sua
produção para países como o Brasil, Luxemburgo,
Inglaterra, Alemanha, Suíça, China, Maldivas, EUA,
Canadá, Moçambique e Espanha.

Azeite premiado
“O clima, marcado pelas temperaturas negativas
no inverno e altas no verão, permite que as pragas
não proliferem no olival. Desse modo, conseguimos
um azeite praticamente biológico, de extrema
qualidade, obtido das variedades Verdeal, Madural
e Cobrançosa, que resultam num azeite
reconhecido e premiado mundialmente”, destaca
o presidente da Cooperativa dos Olivicultores.
A marca Rosmaninho é a mais galardoada pelos
concursos internacionais, dividindo-se em dois
tipos de azeite, um gourmet e outro premium.

Perspetivas de futuro

Rua Cidade de Bruxelas, nº6 // 5430-492 Valpaços
T 278 717 172 // F 278 713 534
www.azeite-valpacos.com // geral@azeite-valpacos.com

“A nossa pretensão para o futuro mais próximo
visa a contratação de um colaborador que
desempenhe uma função direcionada para as
relações internacionais, ou seja, que elabore um
trabalho de divulgação externa da Cooperativa.
Assim, poderemos aumentar os níveis da
exportação e equacionar a entrada em novos
países”, salienta Paulo Ribeiro.
A Cooperativa dos Olivicultores pretende assim
continuar no caminho do crescimento
sustentado, permitindo dessa forma a entrada
de novos associados e a concretização de novos
propósitos.
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Freguesia de Valpaços e Sanfins

“Estou aqui para prestar
um serviço público”
A exercer o primeiro mandato como
presidente de junta, António Castanheira
representa a freguesia de Valpaços e
Sanfins, união resultante da
reorganização administrativa de 2013.
Esta freguesia transmontana do concelho
de Valpaços é a única junta urbana do
município, com uma área de
aproximadamente 39 km² e cerca de
5.000 eleitores. Marcada por tradições e
costumes enraizados, esta freguesia
concentra um património cultural e
histórico vasto e recebe um dos eventos
mais importantes do concelho, a Feira do
Folar.

Com a recente reforma administrativa das freguesias e
a lei de limitação de mandatos aos dirigentes políticos,
António Castanheira viu-se desafiado a concorrer às
últimas eleições autárquicas. A desempenhar as
funções de autarca pela primeira vez, este assume
que, um ano depois de ter sido eleito, está satisfeito e
tem como principal objetivo desempenhar um serviço
público e ajudar os cidadãos, como aliás salienta:
“A minha atividade profissional como gestor dos CTT
de Valpaços leva a que sempre tenha tido uma boa
relação com a comunidade. Este é um trabalho que
prima por um serviço de proximidade junto da população, por isso é com gosto que abraço este cargo”.
Relativamente à questão da união das freguesias, o
autarca revela que ainda se está a proceder a um
balanço desta reestruturação concretizada pelos
antigos executivos e, acrescenta “na minha opinião
esta junção foi positiva para a freguesia de Sanfins,
pois ganhou uma maior visibilidade ao ser anexada à
freguesia onde está a sede do concelho”.

Linhas orientadoras do mandato
António Castanheira

Sendo esta uma junta que está situada na sede de
concelho, algumas das competências são divididas com
o município. Por isso mesmo, António Castanheira
centra a estratégia noutros pontos sensíveis da
realidade diária, que merecem atenção por parte do
autarca.
“O nosso principal foco prende-se com a área social.
Uma das medidas que promovemos é a atribuição de
uma ajuda financeira aos alunos mais carenciados, que
frequentam o ensino superior e apresentam bons
resultados académicos. Isto demonstra como estamos
atentos às necessidades da nossa comunidade, que
procuramos resolver ou reencaminhar para o departa-

Freguesia de

Valpaços e Sanfins
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mento social da Câmara”, explica o edil.
Apesar de ser a única freguesia urbana do concelho,
Valpaços é constituído por mais três aldeias Valverde,
Lagoas e Vale de Casas que, juntamente com a nova
anexa Sanfins, revelam uma realidade fortemente
rural, em virtude da fraca atividade económica e da
falta de indústria e emprego, que impede a fixação de
mais jovens nesta região. Nesse sentido, outra das
estratégias do autarca centra-se na melhoria das
acessibilidades dos habitantes aos terrenos agrícolas,
com o arranjo e limpeza dos caminhos rurais, de modo
a mostrar aos cidadãos que estes não são esquecidos, e
que as suas necessidades são levadas em conta.
Quanto ao acesso aos cuidados de saúde, a freguesia
tem na sede de concelho centro de saúde com serviço
de SAP, corporação dos bombeiros com viatura do
INEM, e está a 25 km do hospital distrital de Chaves.
No entanto, um dos grandes propósitos do Executivo
passa pela reabertura do hospital de Valpaços.

Apostas para o futuro
A caminhar para o segundo ano de mandato, António
Castanheira revela que em 2015 uma das grandes
estratégias centra-se na criação de um website, onde
serão divulgadas as atividades e os pontos de interesse
desta freguesia.
“Temos aqui todo um território que precisa de divulgação, desde a rota dos lagares cavados nas rochas, à recente abertura da Casa do Vinho de Valpaços, tal como
dos nossos produtos agrícolas que, ano após ano, se
têm vindo a impor no mercado nacional e internacional, como é o caso do azeite e do vinho. É claro que, a
este nível, a freguesia irá trabalhar em estreita colaboração com o Departamento de Turismo do município”, finaliza o autarca.

Junta de Freguesia de Mondrões

“Ao encontro das tradições!”
Situada no concelho e distrito de Vila
Real, Mondrões é uma freguesia
transmontana com 11 km² e cerca de
1.200 habitantes. Com um património
cultural e religioso que marca a história
das gentes de Mondrões, esta freguesia
possibilita, aos que vêm de fora, a
vivência das práticas, valores, sabores e
tradições culturais das populações rurais.
No seu primeiro mandato à frente dos
destinos da freguesia, Maria Helena
Monteiro apresenta como principais
objetivos o melhoramento das vias de
comunicação e o apoio à terceira idade e
às crianças.

“Desde muito nova adquiri o gosto pelo contato direto com as
pessoas através de vários grupos de que faço parte, isso
despertou a minha atenção para o que se passa à minha volta
e para os problemas da nossa comunidade. Por isso mesmo, vi
este convite como uma oportunidade de por em prática essa
colaboração mais estreita e trabalhar com vista a melhorar as
condições de vida na nossa freguesia”, salienta a presidente
de junta, Maria Helena Monteiro.
Neste momento, um dos principais projetos é a resolução
de um problema de base no acesso à freguesia de
Mondrões, o de criar uma alternativa à ponte românica, na
qual o município está também sensibilizado para a
concretização desse propósito. Aliado a isto está igualmente o melhoramento das vias de comunicação, tanto
urbanas como caminhos rurais.
O apoio à terceira idade e às crianças é outra das principais medidas deste mandato para a freguesia.
“Está sediada na nossa freguesia a Cáritas Diocesana de
Vila Real, que presta auxílio à terceira idade e aos mais
carenciados, mas a Junta não pode demitir-se do seu
papel e por isso está sempre presente no seu trabalho, o
de criar condições para apoiar os mais frágeis e combater

a solidão. Por outro lado, a atenção aos mais novos, o
apoio ao infantário e escola do 1º ciclo é uma prioridade
deste Executivo. É muito importante que a escola da
freguesia não encerre as portas, de forma a mantermos cá
as nossas crianças”, complementa Maria Helena Monteiro.
O facto de a autarca dar mais atenção a estas duas faixas
etárias é natural, mas não descura as restantes, apostando
na valorização de toda a população, com a criação de
cursos de formação para dotar as pessoas de novos
conhecimentos, novas valências, permitindo-lhes criar as
suas próprias oportunidades.

Aposta turística
A freguesia de Mondrões carateriza-se pela gente boa,
simples, alegre e trabalhadora, marcada por paisagens
cativantes, que apresenta em cada uma das suas aldeias
uma maneira interessante de encantar quem a visita.
O ex-líbris da freguesia é a olaria negra feita em Bisalhães,
uma tradição antiga onde sobressai um artesanato rico e
diversificado. Este ponto de interesse e de passeio está
identificado através de um trajeto pela aldeia, onde se
podem ver os fornos, tal como o manuseamento do barro
pelos oleiros. Mesmo em Mondrões encontramos outro
marco importante do artesanato, o trabalho do linho,
onde ainda há gente que vive dessa arte.
Para além disso, a freguesia possui património arqueológico e histórico composto por uma sepultura antropomórfica, situada no Pinhal da Recta, assim como uma antiga
calçada romana, vestígios do Caminho de Santiago e, ainda a
sua imponente igreja matriz do séc. XVIII, classificada como
património de interesse público. Subindo a Gulpilhares
pousa-se o olhar nas belas paisagens, e em Sapiões
visita-se a via-sacra, as alminhas e o “ lugar” do Santo
Antão. Na aldeia de Quintelas uma vez mais as paisagens a
perder de vista, terras onde corre a água cristalina e onde
a poluição “saudável” vem da circulação de animais
(ovelhas e cabras). Aqui destacam-se os moinhos movidos
a água, onde ainda hoje se pode ver um em atividade.
Nesta terra de longa história, implantada na encosta da
serra do Alvão, relembram-se as tradições e mantêm-se
vivos os costumes de outros tempos.

freguesia de

Mondrões

Ao Encontro das Tradições!
Junta de Freguesia de Mondrões
Largo Armandinho da Tojeira
5000-325 Mondrões
Tel./Fax: 259 372 030
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Cozinha Regional Santa Eugénia – Fumeiro de Alfredo Fonseca Caria

A qualidade do
fumeiro tradicional
Há cerca de 30 anos que na pequena
freguesia de Santa Eugénia, em Alijó, é
produzido fumeiro tradicional de
qualidade. A Cozinha Regional de Santa
Eugénia prima pela qualidade dos seus
produtos, elaborados com as melhores
matérias-primas da região. A sua
produção e secagem segundo os métodos
tradicionais, conferem aos produtos da
Cozinha Regional de Santa Eugénia um
sabor singular. A empresa comercializa
para o mercado nacional e exporta os
seus enchidos principalmente para o
mercado da saudade.

Alfredo Caria e Orquídea Fonseca
Antigamente, era prática constante na maioria das
casas da região o fabrico de fumeiro. Essa prática deu
origem, nos dias de hoje, a muitas empresas ligadas à
produção de enchidos, tal como a Cozinha Regional de
Santa Eugénia. Há cerca de 30 anos, Alfredo Caria e
Maria Alzira Vilela Caria tomaram conta de um negócio
de produção de fumeiro. Começaram muito pequenos,
ainda de forma rudimentar e tradicional, contudo, o
aumento significativo dos clientes levou o negócio a
crescer e essa necessidade conduziu à industrialização
da atividade.
Apesar da industrialização do processo, a Cozinha
Regional de Santa Eugénia manteve o seu método de
produção e secagem tradicionais, com especial
cuidado nos pormenores da laboração e secagem do
produto ainda feita com lenha de carvalho e controlo
de calor, o que confere aos diferentes produtos uma
qualidade excecional. Da produção da Cozinha
Regional de Santa Eugénia saem a alheira, o chouriço
de sangue, o chouriço de carne e também o salpicão. A
alheira é o produto que se comercializa em maioria,
com uma produção de 15 toneladas por ano.
A qualidade das matérias-primas origina ótimos produtos.

A empresa opta por escolher fornecedores da região,
quer no pão, quer nas carnes, só utilizando carne barrosã
e de porco bísaro na confeção dos seus enchidos.
A Cozinha Regional de Santa Eugenia é composta por uma
equipa de trabalhadores de excelência, havendo uma
responsabilização pelas boas práticas de higiene e
segurança alimentar, para verificação da qualidade das
matérias-primas. Além desta distinção, a diferença
também está “no segredo da minha mãe. Esse segredo é
que faz com que a gente se mantenha no mercado”,
salienta Orquídea Fonseca, filha de Alfredo Caria e Maria
Alzira Vilela, e atualmente gestora da Cozinha Regional
de Santa Eugénia.
A respeito do seu mercado, a Cozinha Regional de
Santa Eugénia comercializa os seus produtos principalmente no nosso país, com especial incidência na região
Norte. A empresa também dispõe de um serviço de
proximidade, com entrega ao domicílio através de uma
transportadora com condições adequadas à qualidade
e excelência dos produtos. No entanto, a exportação é
também uma importante fatia do seu negócio,
vendendo essencialmente para o mercado da saudade,
quer na Europa, quer nos EUA. A empresa começou
recentemente a exportar para Angola, sendo este um
dos mercados a aumentar no futuro. “Temos clientes
fiéis e que gostam de pagar pela qualidade do produto.
Fazemos muito por encomenda, por isso o que está a
ser feito já está vendido”, refere Orquídea Fonseca.
Com esta estratégia, o Fumeiro da Cozinha Regional de
Santa Eugénia tem crescido ao seu ritmo, num nicho
de mercado que prima pelo rigor e pela qualidade dos
produtos tradicionais. O rumo para os próximos anos
será consolidar e aumentar a comercialização do seu
fumeiro para o mercado nacional e internacional, com
especial incidência no mercado angolano.

SABOR PORTUGUÊS
Alheira • Salpicão • Chouriço Carne • Chouriço Sangue
Rua do Vale, nº3 • 5070-411 Santa Eugénia • Alijó - Portugal
Tel. 259 646 372 • fumeirofonseca.caria@gmail.com

Eugénia
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Quinta da Seixeda

Conforto rodeado pelas
vinhas do Douro
Localizada na vila de Alijó, uma das
portas de entrada da região do Douro, a
Quinta da Seixeda oferece-lhe uma
estadia cheia de conforto e
tranquilidade, num espaço único,
rodeado por vários hectares de vinhas
verdejantes. Com 20 quartos, o hotel da
Quinta da Seixeda apresenta-se como um
espaço de excelência que o ajudará a
desfrutar da região. Além do alojamento,
o empreendimento tem ainda um espaço
reservado a eventos, com uma sala com
capacidade até 300 pessoas, onde
poderá degustar os vários sabores da
gastronomia tradicional.

Marlene Almeida

Longe vão os anos a que remonta a existência da Quinta
da Seixeda, formada pela conjugação de três parcelas, a
Quinta de Dona Maria, a Quinta da Capela e a Quinta da
Seixeda. Adquirida por José Almeida há mais de 15 anos,
o espaço “era para ser um parque de campismo, mas
construímos um hotel, que era o sonho do meu pai”,
conta Marlene Almeida, filha de José Almeida.
Rodeado por extensos hectares de vinha, o hotel da
Quinta da Seixeda entrou em funcionamento há dez anos.
Cada um dos seus 20 quartos vislumbra uma bela vista
sobre as vinhas, o mote ideal para uma estadia que se
quer tranquila, onde o relaxamento e o conforto sobre a
região do Douro cumpre quaisquer requisitos de satisfação. Com piscina, parque infantil e bar exterior que
funciona durante o Verão, o hotel promove um ambiente
familiar junto dos seus hóspedes, “os clientes são como se
fossem da casa, é esse ambiente que nós queremos aqui,
queremos que se sintam à vontade”, refere Marlene
Almeida. De facto, não só pela sua beleza envolvente, o
hotel procura distinguir-se pelo seu serviço, pelo carinho,
atenção e cuidado com cada um dos seus residentes, pois,
segundo Marlene Almeida, “é isso que as faz voltar e recomendar”. Apesar de a maioria dos seus clientes serem
nacionais, a Quinta da Seixeda é cada vez mais visitada

por hóspedes estrangeiros. Além de poder efetuar longos
passeios pela quinta, por entre vinhas e árvores de fruto,
o hotel tem também um protocolo com uma empresa de
passeios da natureza, que efetua várias atividades pela
região.
Como em Alijó não existia nenhum espaço de grande
dimensão destinado a eventos, a Quinta da Seixeda surgiu
com a oferta de uma sala com capacidade até 300
pessoas. A envolvência do espaço afigura-se como o sítio
certo para batizados, comunhões, aniversários e todo o
tipo de convívios. Pelas suas singularidades, a Quinta da
Seixeda é muito procurada para a realização de casamentos e os noivos têm a oferta da noite de núpcias no hotel,
onde poderão ficar também os convidados.
Com uma ocupação regular durante todo o ano, a
Quinta da Seixeda proporciona um espaço e uma
estadia únicas, numa das mais belas regiões do mundo.
“Os clientes têm saído sempre satisfeitos, o que para
mim é melhor do que ter sempre a casa cheia”, diz
Marlene Almeida. No futuro, a Quinta da Seixeda
estuda a hipótese de implementar um ginásio no hotel,
um bar interior e pensa ainda em criar novos espaços
no exterior. Mas desde logo fica a certeza de que em
qualquer altura, a Quinta da Seixeda tem os argumentos para lhe oferecer uma estadia com tudo de melhor
o que a região do Douro tem para lhe dar.

“Quinta da Seixeda, uma experiência Douro”.
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Câmara Municipal da Trofa

“Somos um concelho de empresas,
de indústria, de negócio”
Sérgio Humberto

O município da Trofa é hoje um dos mais
dinâmicos e empresariais concelhos do
país. Caraterizado por um grande tecido
industrial diverso, mas também por uma
área agrícola relevante, o concelho da
Trofa procura apoiar cada vez mais todos
os setores de negócio presentes na
região. As apostas da autarquia passam
por apoiar as empresas instaladas e criar
canais de ajuda à instalação de novas
empresas. A aposta na educação também
é necessária, num município muito
procurado pelas empresas graças à sua
localização e mão-de-obra especializada.

Com apenas 16 anos de existência, o município da
Trofa é o mais jovem do país, contemplando oito
freguesias de cariz urbano e rural. Apesar de recente,
dos 308 concelhos existentes no país, a Trofa ocupa o
septuagésimo segundo lugar em termos de número de
habitantes e área territorial, tornando-o num dos
concelhos mais relevantes do Norte do país.
A Trofa sempre foi um concelho predominantemente agrícola, muito ligado ao setor da agropecuária. No entanto,
ao longo dos últimos anos, o território sofreu um
processo intenso de industrialização, sendo que hoje, o
setor industrial, muito ligado ao ramo textil e da
metalomecânica, superou o setor agrícola em termos de
valor económico para o município. “Somos um concelho
de empresas, de indústria, de negócio”, revela Sérgio
Humberto, autarca da Trofa. Decorrido pouco mais de um
ano do seu primeiro mandato enquanto edil trofense,
Sérgio Humberto tem apostado numa nova imagem para
o concelho, “um diamante por lapidar”, como diz o
próprio, uma forma de comunicação uniforme e coerente
para o exterior. A estratégia do autarca assenta em cinco
vetores essenciais: equilíbrio financeiro do município,
desemprego e coesão social, educação, apoio às empresas e melhorar a rede viária do concelho.
Num ano, a autarquia conseguiu reduzir dez por cento
ao montante da sua dívida, que ascende aos 67

milhões de euros, pretendendo que este seja um
trabalho contínuo. No apoio às empresas, o município
criou um serviço inovador, o Via Azul Simplica, que
disponibiliza um serviço técnico especializado e de
acompanhamento que visa acelerar o processo de
licenciamento de qualquer empresa. “A Trofa é
procurada pela sua localização e qualidade de mão-de-obra. As empresas têm de ter todo o apoio e a câmara
não pode ser um obstáculo”, salienta Sérgio Humberto.
Desta forma, a fim de apoiar as empresas existentes e
atrair novos investimentos para o concelho, a autarquia está a trabalhar na melhoria da rede viária
existente para facilitar o escoamento de produtos e
instaurou uma redução ou isenção da taxa municipal
de urbanização para novas empresas. “Desde que abriu
o Via Azul, aprovámos a criação de mais de duas
dezenas de empresas”, informa o autarca. Há empresas que se querem expandir no concelho e há vários
processos em estudo para a instalação de novas
unidades industriais. Só com esta evolução é que se
poderá combater o desemprego no município. Inserido
no próximo quadro comunitário, a autarquia também
irá apoiar as empresas no seu processo de internacionalização. Já a respeito da educação, a aposta será no
apoio à formação através do CENFIM e com a assinatura de protocolos com universidades.

Rua Teóﬁlo Braga, no. 115 • Gandra – Apartado 230 • 4786-909 Trofa – Portugal • Telefone:(+351) 252 416 821 • Fax: (+351) 252 414 433 • Email:triﬁtrofa@triﬁtrofa.pt • www.triﬁtrofa.pt

Fran g o n a B rasa | E sp e tad as Mistas | P icanha | B acalhau na B rasa

• Jantares de Grupos
• Despedidas de Solteiros
• Aniversários
• Jantares de Empresas
Largo Soares dos Reis, 24
4300-456 Porto
Telefone: 225 362 026
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Rua Ferreira Cardoso, 56
4300-197 Porto
Telefone: 225 360 708

E n tre me ad a | Lu las G re lh ad as | Po sta de Vi tela | F rango na B rasa

geral@novaerarestaurante.com
www.facebook.com/restaurantenovaera • www.novaerarestaurante.com

AEBA

Maximização de resultados
pela cooperação
Atualmente com 14 anos, a AEBA foi
constituída com o intuito de defender os
interesses das empresas da região do
Baixo Ave. Enquanto associação de
matriz regional, a Associação Empresarial
do Baixo Ave abrange, essencialmente,
cinco setores: comércio, indústria,
serviços, construção e restauração. A sua
massa associativa é composta por cerca
de 650 associados.

José Manuel Fernandes

Fundada há 14 anos, no dia 12 de abril, a AEBA (Associação Empresarial do Baixo Ave) tem como objetivo a
defesa dos interesses das empresas e do empreendedorismo. A missão desta associação de direito privado, sem
fins lucrativos, é também corroborada por políticas de
associativismo assumido, refletidas na defesa e prestação de serviços da AEBA às empresas. Os atuais corpos
sociais que regem a associação têm como incumbência
um fluxo contínuo de conhecimento entre empresas,
associados e associação. José Manuel Fernandes, presidente da direção desta associação, reconhece que o objetivo
da AEBA é o de “participar com essa transferência de
conhecimentos num aumento da competitividade das
empresas e, ao mesmo tempo, ajudá-las nos seus objetivos da competitividade num cenário cada vez mais
apelativo para manter empresas de transição para os
mercados externos. O que possibilita riqueza regional,
desenvolvimento e emprego”.
“A Associação tem um projeto sustentável, pois apoia-se
fortemente nos serviços que presta aos associados. E é
nessa base que atua. Estamos a discutir novos serviços a
prestar aos associados, mas sempre com o objetivo de
valorização das empresas. A transição de direção foi
feita num período difícil e, sendo uma associação de
matriz regional, apoiou-se fortemente em ações de
formação, quer em formação corrente, quer em
formação de requalificação de quadros, e das empresas.
Em simultâneo a este processo, ocorre uma prestação
de serviços de formação interempresas, dada nas
instalações das empresas. E é por esta via que a
associação tem tido bastante sucesso”, divulga José
Manuel Fernandes, quando questionado sobre a sustentabilidade da Associação em função da crise económica
vivida, atualmente.

AEBA como associação bilateral
As empresas que participam, ativamente, em todo o
conteúdo disponibilizado pela AEBA, sentem-se
atraídas pelo trabalho desenvolvido na associação
empresarial. Os associados menosprezam o valor das
cotas em função da troca de conhecimentos e
estratégias, mais-valias indispensáveis a qualquer
empresa – quid pro quo - até “porque no associativismo, quando as coisas funcionam num só sentido, a
associação morre. Não é por acaso que esta associação tem 650 associados, vivos”. Disseminada um

pouco por todo o país, a AEBA concentra-se, sobretudo, em cinco concelhos: Trofa, Santo Tirso, Famalicão, Vila do Conde e Maia. Esta distribuição surge de
acordo com a política de proximidade defendida pela
direção da associação.

Projetos Futuros
Os projetos da AEBA nascem por uma apetência
determinante da associação: a transferência de
conhecimento para as empresas, tanto a médio, como a
longo prazo. Num panorama mais abstrato está prevista
a continuidade do trabalho elaborado até ao momento.
Trabalho esse que passa por ajudar as empresas a
enriquecer a sua visão estratégica, prepará-las para
novos mercados, e toda uma panóplia de conhecimentos
de que muitas empresas carecem. Num âmbito mais
concreto, a direção pretende continuar com conferências e seminários, em que serão abordados temas
empresariais de relevância, como a importância da
marca, do lean nos layouts industriais, entre outros. O
lean management é uma filosofia de gestão empresarial
em que o foco principal consiste na criação de valor
para a empresa, através da redução de desperdício. É
necessária uma quebra total do pensamento e hábitos
existentes, o que implica uma completa mudança de
mentalidades na forma como se gerem as atividades,
serviços e outros.

Da procura à cooperação
“Dentro das áreas em que as empresas têm noção que
é da responsabilidade da AEBA oferecer serviços,
esses serviços são procurados pelas empresas. Temos
um espírito que defende que as empresas devem
também fazer os trabalhos de casa. Estudar primeiro,
avançar depois. Nunca o inverso”, frisa o nosso
entrevistado, que também reconhece na cooperação,
mais concretamente a cooperação estratégica, um
valor fulcral do bom funcionamento desta associação
sem fins lucrativos. Todos os projetos visam sempre a
maximização de resultados pela cooperação. “A AEBA
é uma associação de cooperação, não somos competitivos de protagonismo, fazemo-lo incidir sobre os
nossos associados e na valorização da região, estando
ao mesmo tempo atentos, pela responsabilidade que
nos cabe, às políticas públicas do desenvolvimento
regional.

33

Norsider

Confiança e transparência na
gestão de resíduos e peças usadas
Com um início de atividade que remonta
a 1997, a Norsider, que se dedica à
gestão de resíduos metálicos e comércio
de peças auto usadas, tem trilhado um
caminho de crescimento ao longo dos
anos. Recentemente, a informatização
do stock de peças e a abertura de uma
loja no Algarve ajudaram à expansão da
Norsider para todo o país e, no futuro, o
objetivo é chegar a mercados externos.

Vítor Pereira
A Norsider iniciou a sua atividade na Trofa em 1997, pela
iniciativa de António Silva e Maria Pereira. Ao longo dos
anos o negócio foi evoluindo – em 2002 deu-se a mudança
para um parque de receção maior, e em 2007 foi feito o
licenciamento de gestão de resíduos e mudança para as
atuais instalações, construídas de raiz para o efeito. Em
2008, e por motivos estratégicos, a empresa voltou-se
para a gestão de veículos em fim de vida, e, hoje, as
duas grandes áreas de negócio da Norsider são a gestão
de resíduos ferrosos e o comércio de peças usadas.
Vítor Pereira, filho dos fundadores, está à frente da
empresa desde 2010 e tem tido a seu cargo novos
desafios. “Com o abanão que o mercado levou, na altura
da crise, tivemos que tomar decisões de longo prazo,
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estabelecendo um caminho a percorrer, de forma a
conseguirmos alavancar a empresa para outros patamares e, ao mesmo tempo, mantendo em segurança os
postos de trabalho”, revela o próprio. Assim, a informatização na área das peças usadas levou a uma “inovação
no processo de venda e na forma como chegamos aos
clientes”. Neste momento, as vendas à distância já
representam cerca de 20% da totalidade.
Há cerca de um ano, em janeiro de 2014, a Norsider
abraçou outro novo repto, com a abertura de uma loja
física no Algarve. Apesar dos obstáculos colocados pela
distância, o balanço é positivo, visto que a loja veio
permitir a entrada numa nova zona geográfica e também
a expedição para todo o país. “Atualmente estamos a
vender para todo o país na área das peças usadas, e com
um crescimento na ordem dos 10%. Perspetivamos, em
2015, um crescimento ainda maior, conseguindo chegar a
zonas mais remotas do país”, continua Vítor Pereira.
Mais do que vender peças usadas, na Norsider “vende-se
confiança, transparência, garantia. É esse o leque de
valores que procuramos incutir na equipa e acreditamos
que só assim é que conseguimos vingar no mercado”.
A empresa conta neste momento com uma equipa de 29
colaboradores, um grupo “muito unido e multidisciplinar,
que para além de resolver problemas, consegue chegar a
soluções interessantes e inovadoras”.
No que diz respeito a projetos de futuro, Vítor Pereira
avança que “dentro da área das peças usadas poderemos, eventualmente, divergir, replicando o processo que
temos noutro tipo de peças para além das peças auto. Há
também a possibilidade de abrir outras lojas noutros
pontos do país. Acima de tudo, estamos focados em
conseguir consolidar a venda a nível nacional para depois
nos podermos lançar além-fronteiras. Numa primeira
instância, a perspetiva será o mercado ibérico e, mais a
longo prazo, o resto da Europa”, termina.

Carneiro & Salgueirinho

Requinte e qualidade
na indústria das carnes
A Carneiro & Salgueirinho é uma empresa
familiar com uma história que remonta
aos anos 70, época em que Deolinda
Salgueirinho começou com o seu negócio
em nome individual após a criação do
seu primeiro porco. Os anos foram
passando, o negócio prosperando e,
atualmente, a Carneiro & Salgueirinho é
uma empresa de referência na criação,
abate e transformação de carne de
porco, um estatuto adquirido pela
experiência de décadas no setor.

Pedro Carneiro, Manuel Carneiro e
Deolinda Salgueirinho

A Carneiro & Salgueirinho foi criada no ano de 1981
pelas mãos do casal Manuel Carneiro e Deolinda
Salgueirinho, um comerciante de gado vivo e uma
comerciante de gado morto, que se lançaram no
desafio de criar um matadouro industrial. O know-how
acumulado de ambos e as sinergias criadas com
produtores locais colocaram a Carneiro & Salgueirinho
num patamar de excelência dentro do seu setor de
atividade. “Temos todo o circuito do porco, desde que
nasce até ao abate”, salientou Manuel Carneiro,
destacando que este é um dos maiores matadouros do
país especializado no abate de suínos e leitões
Inicialmente a empresa contava com 20 colaboradores,
mas a evolução do negócio e a contínua procura por
parte dos clientes fizeram com que houvesse um
aumento de recursos humanos, contando atualmente
com uma equipa composta por 50 colaboradores.
O grupo SALGUEIRINHO® é composto pela empresa
Carneiro & Salgueirinho, LDA, pela Agro-Espido que faz
a criação dos animais em exclusividade para o grupo,
por um talho situado no Mercado da Trofa e ainda por
duas explorações pecuárias arrendadas. Com um
volume de faturação que atingiu os 16 milhões de
euros no ano de 2013, a empresa aposta num contínuo
investimento nos seus equipamentos e instalações de
forma a conseguir obter os melhores resultados e as
carnes com melhor qualidade, sempre prezando por
manter os mais elevados parâmetros de higiene e segurança no trabalho e bem-estar animal, assegurado
pelos técnicos da empresa, desde a receção ao abate.
“Temos que vender o produto onde pagam mais por
ele, e Portugal não está a pagar o devido valor aos
produtores e suinicultores”, foram estas as palavras de
Pedro Carneiro, filho de Manuel Carneiro e Deolinda
Salgueirinho, atualmente pertencente à administração
da empresa, que tem implementado uma ideologia de

internacionalização para a Carneiro & Salgueirinho, um
processo que está já a ser levado a cabo através de
uma parceria criada com uma empresa no mercado
angolano. A empresa trofense tem feito também
prospeção no mercado chinês, o maior consumidor
mundial de carne de porco, mas, admitiu Pedro
Carneiro, “deve ser dado um passo de cada vez”.
Perspetivando o futuro, Manuel Carneiro garantiu que
“a Carneiro & Salgueirinho, a cada dia que passa, tem
ideias novas”, uma mais-valia que oferece ao cliente a
certeza de que poderá sempre contar com o melhor e
mais controlado produto de qualidade que o mercado
tem para oferecer. A procura por parceiros de confiança é também um dos objetivos da empresa que preza
pela confiança e relações que estabelece com os seus
clientes e fornecedores.

Rua Agricultura, 490 - Bairros - Santiago de Bougado
4785-512 Trofa - Portugal
Telefone: 252 417 576 Fax: 252 417 586

www.csalgueirinho.com
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Era Trofa

Serviço profissional
e compromisso com o cliente
Localizada no centro da cidade, a Era
Trofa tem vindo, desde a sua abertura,
em 2002, a assegurar um serviço
profissional e de compromisso com o
cliente na área da mediação imobiliária.
O período de crise não afetou
negativamente a atividade da Era Trofa,
pelo contrário. Os últimos anos têm sido
de crescimento para aquela que é já a
9.ª melhor imobiliária do grupo no Norte
do país e a 25.ª a nível nacional, num
universo de 170 lojas.

Filipa Silva e Amélia Vilas Boas

Apesar de estar aberta desde 2002, a atual sociedade
que detém a Era Trofa, composta por Amélia Vilas Boas e
Filipa Silva, encontra-se na empresa desde 2004. Tal
como os restantes estabelecimentos Era, espalhados um
pouco por todo o país, a Era Trofa dedica-se à mediação
imobiliária, contando com os serviços de angariação,
venda e também arrendamento. No entanto, o raio de
ação da Era vai muito além destes serviços.
“O nosso principal serviço é a venda, mas por detrás
disso há um trabalho de bastidores muito forte e que não
é percebido por quem está de fora. Nós prestamos um
serviço de solicitadoria ao cliente comprador, a título
gratuito, que é muito valorizado. Aqui na Trofa, há
muitos casos de imóveis de restauro, terrenos, heranças,
que são situações que obrigariam, numa situação normal,
o comprador a contratar um advogado ou solicitador e a
ter mais encargos com isso”, explica Amélia Vilas Boas.
A área de angariação da Era Trofa compreende a
totalidade das suas oito freguesias e também as
freguesias de Ribeirão, Lousado e Fradelos, que
pertencem ao concelho vizinho de Vila Nova de
Famalicão. No entanto, no que concerne à venda, as
regras da imobiliária ditam que qualquer das suas
agências pode vender um imóvel da Era, independentemente da sua localização.
Para Amélia Vilas Boas, os anos de crise trouxeram
aprendizagens positivas para a Era Trofa. “A crise
serviu para nos reinventarmos, e procurar outro tipo
de clientes. Em 2011, o crédito à habitação estagnou
de forma muito repentina, e nós estávamos habituados
a vender casas a crédito. Tivemos que nos voltar mais
para outro tipo de cliente, como o investidor”, nota,
reforçando que “a época de crise foi boa, porque nos
deu a possibilidade de perceber que podíamos fazer
mais coisas que as imaginávamos. Para além disso,
nunca perdemos os nossos clientes. Aqui na Trofa, as
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pessoas são pessoas de trabalho, investidoras e
lutadoras, e como também já estávamos cá há alguns
anos, já existiam laços de confiança que não se
quebraram por causa da crise”.
Durante a conjuntura de crise a Era Trofa voltou-se
também para outro serviço, o arrendamento, que,
“não sendo o negócio mais rentável”, acaba por ser
mais um serviço prestado ao cliente e que “para os
investidores é muito bom, porque eles compram os
imóveis, nós angariamos o inquilino e depois fazemos o
acompanhamento de todo o processo”.
Com uma postura de “profissionalismo, compromisso e
pro-atividade” e nunca esquecendo “o bom acompanhamento do cliente”, a Era Trofa conta neste momento com
uma equipa de 13 pessoas, mas pretende, no início de
2015, aumentar para as 17. O futuro, esse, é visto com
bons olhos. “Acho que o futuro vai ser bom. No final de
2014 já se começou a sentir alguma abertura da banca ao
crédito, os spreads estão a baixar e a taxa Euribor
continua baixa. Penso que este ano vai haver mais
crédito à habitação, e isso vai fazer com que o mercado
mexa e, possivelmente, daqui a dois anos, já haja mais
construção. A reabilitação será também uma área forte
no futuro”, termina a responsável.

Tell us what you are looking for. We will find it We find it!

ERA TROFA
Mediação Imobiliária, Lda.
Rua Conde S. Bento, 90
São Martinho do Bougado
4785-296 Trofa
www.era.pt/trofa
email: trofa@era.pt
t. (+351) 252 416 288
f. (+351) 252 416 659
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Clitrofa

Uma referência nacional
e internacional na medicina dentária
Fundada em 2002, a Clitrofa partiu da
iniciativa de Fernando Duarte e Carina
Ramos, que tinham o sonho de criar uma
clínica médica de referência na Trofa.
Apesar do vasto leque de especialidades,
a clínica é um exemplo na área da
medicina dentária, implantologia e
cirurgia maxilofacial.Começou com 400
m2, mas hoje a área contempla 3600 m2
dividindo-se em cinco áreas de
intervenção: Clínica, Laboratório de
Prótese Dentária, Formação, Imagiologia,
Medical Spa e Projeto Esperança.
Carina Ramos e Fernando Duarte

Foi depois de regressar de Inglaterra, onde fez o seu
mestrado em Cirurgia Oral e Maxilofacial, que Fernando
Duarte se juntou à esposa, Carina Ramos, também
médica dentista, e fundaram a Clitrofa. Originalmente
vocacionada para a medicina dentária na sua vertente
mais cirúrgica e reabilitadora enveredou, desde 2013,
por uma nova envolvência mais abrangente. A clínica
deixa de se centrar unicamente na estética dentária e
facial como até aqui, e passa a englobar a estética corporal,
incorporando as valências de Nutrição, Terapia da Fala,
Terapia Dermatofuncional, Osteopatia, Medicina Geral e
Familiar e Cirurgia Plástica e Reconstrutiva; continuando a
manter as valências de Enfermagem, Análises Clínicas e
Psicologia, com que iniciou a sua atividade. Houve um
reforço da atividade cirúrgica com a construção de dois
blocos operatórios (um de anestesia geral e outro de
anestesia local e sedação), um recobro para seis camas e
ainda dois quartos individuais, aumentando grandemente
a capacidade de resposta nesta área.
Na área da medicina dentária, a aposta em novos
processos e técnicas é constante. A clínica possui,
inclusive, um laboratório de prótese dentária, com
capacidade para realização de todos os tipos de próteses
(acrílica, metal e cerâmica). Foi construído com os
objetivos de atingir máxima estética dentária, visando a
mimetização da naturalidade dentária, assim como
acelerar prazos de conclusão dos trabalhos de
reabilitação oral dos pacientes da Clitrofa Clínica. Com a
qualidade atualmente patenteada, tornaram-se
fornecedores de próteses para outras clínicas nas áreas
geográficas de Porto, Trofa, Braga, Maia e Guimarães. Em
termos de formação, foi assinado um protocolo de
colaboração, desenvolvimento tecnológico e formação
com a multinacional S.I.N. – Sistema de Implante
Nacional com sede em S. Paulo – Brasil. Este plano de
formação prevê cursos e eventos para todo o território
nacional e Europa, sendo que num tipo específico de
implantes (implante zigomático), Fernando Duarte é uma

referência internacional, tendo sido pioneiro em
Portugal, e conta com uma experiência acumulada de 15
anos. A Clitrofa Formação ministra cursos e residências
clínicas para outros profissionais de saúde (médicos
dentistas, assistentes dentárias e técnicos de prótese
dentária) no sentido de partilhar e aperfeiçoar protocolos
de trabalho.
O projeto Esperança releva a responsabilidade social
em que a clínica investe. “Acreditamos que ter uma
ação social no meio em que estamos envolvidos é
importante. Uma vez que temos com frequência
médicos em formação na clínica, aproveitamos e
fazemos alguns tratamentos pro bono para munícipes
carenciados do município da Trofa. Trabalhamos em
parceria com a autarquia, que nos fornece uma
listagem de utentes carenciados, em que selecionamos
os casos por prioridades. Neste momento, estamos a
conseguir fazer cerca de 300 consultas de medicina
dentária e cerca de 30 implantes dentários por ano”,
explica Fernando Duarte.
Com 20 colaboradores, a Clitrofa está, novamente, a
aumentar as instalações, de forma a incrementar a
capacidade de produção do laboratório de prótese
dentária, assim como criar um parque de estacionamento
e um departamento de investigação, que vai “permitir-nos
fomentar as relações que temos com algumas instituições
científicas internacionais, criar postos de trabalho,
desenvolver novos produtos e patentes e, em suma,
difundir todo o nosso projeto”.
A Clitrofa constitui, assim, um conceito moderno e
eficiente de prestação de serviços de saúde, de forma
holística e multidisciplinar, que vai de encontro às
necessidades dos pacientes. O turismo médico de saúde é
uma das vertentes em que a Clitrofa pretende investir no
futuro, direcionando-se para as comunidades de
emigrantes no mercado europeu e PALOP. Para isso, a
clínica irá apostar, já este ano, na certificação pela
Norma ISO 2001.
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AFICOR – Ferramentas de Corte

A ferramenta ideal
para cada cliente
Fundada em 1982 por José Manuel
Aguiar, a Aficor é uma empresa de
referência no setor metalomecânico,
pela produção de ferramentas de corte
para a transformação da madeira e seus
derivados à medida de cada cliente.
Dotada de tecnologia de ponta e mãode-obra especializada, a empresa
acompanha as exigências atuais do
mercado, procurando ser
diferenciadora nos produtos que
apresenta aos seus clientes.

José Manuel Aguiar

Nasceu na década de 80 em nome individual, como
uma empresa ligada à prestação de serviços e reparações na área das ferramentas para utilização no corte
de madeira, demarcando-se desde o início pela
qualidade e rápida capacidade de resposta. Em 1988
deu-se a alteração do nome para Aficor – Afiamento e
Reparação de Ferramentas de Corte, Lda.
Com a viragem do milénio, a Aficor investiu em nova
maquinaria, que permitiu uma maior capacidade de
resposta aos seus clientes, assim como um incremento
na qualidade do afiamento do produto.
Desde sempre que a Aficor teve como objetivo assegurar a contínua qualidade dos seus produtos, correspondendo às expetativas dos seus clientes. Nesse sentido,
obteve em julho de 2002 a certificação do referencial
normativo NP EN ISO 9001:2002, pela implementação
do Sistema de Gestão de Qualidade relativo ao
ambiente, que acrescentou valor à empresa.
Devido às transformações do mercado, em 2010 a
empresa viveu um processo de reestruturação e passou
de indústria de serviços a fabricante de ferramentas
de corte. “Tivemos que procurar um novo caminho e,
hoje, posicionamo-nos no lugar de fabricante de
soluções para os nossos clientes, apostando na
tecnologia de ponta e num produto distinto de qualidade”, afirma o diretor-geral, José Manuel Aguiar.

Ferramentas à medida de cada empresa
A Aficor desenvolve um produto elite, em que cria
soluções e elabora os projetos consoante as necessida-
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des exigidas pelas empresas. “O cliente chega até nós
com uma determinada necessidade, e a empresa
desenvolve e executa a solução indicada para esse
objetivo, ou seja, nós trabalhamos peça a peça, temos
uma produção de solução”, explica José Manuel Aguiar.
Atualmente, a Aficor é um dos principais produtores
nacionais no setor de ferramentas de corte, sendo de
facto uma empresa diferenciadora e competitiva neste
nicho de mercado.
A Aficor apresenta uma gama de produtos que contempla ferramentas PCD, construção soldada, porta
lâminas, fresas CNC, brocas para furar, fresas portáteis, serras circulares, lâminas, acessórios, e ainda
uma linha semi-profissional completa. Este segmento
destina-se a clientes que pretendem rentabilizar e
otimizar as suas linhas de fabrico. A nível das ferramentas PCD (cortantes em diamante policristalino), a
Aficor investiu fortemente em 2011, com a compra de
máquinas modernas com robot integrado, que trabalham 24 horas por dia e dão uma outra resposta aos
pedidos dos clientes.
“Somos uma empresa eficiente, com um produto novo
e um serviço de qualidade”, salienta o diretor-geral.
A Aficor trabalha essencialmente com as empresas
nacionais de maior dimensão e destinadas a um
elevado consumo.
Com uma equipa constituída por 32 colaboradores, a
empresa continua a investir nos recursos humanos e
está numa fase de contratação. Contudo, José Manuel
Aguiar revela como é complicado este processo.
“Temos recorrido ao CENFIM, porque sentimos que já
vêm com alguma formação, contudo esta dificuldade
na captação de mão-de-obra prende-se em grande
parte com a elevada falta de responsabilidade. Nós
trabalhamos com softwares muito direcionados e
precisamos de colaboradores com o perfil adequado
para este trabalho”, conclui.

Apostar no mercado externo
A Aficor iniciou o processo de internacionalização em
2012 e o mercado externo representa atualmente 10%
no volume de faturação da empresa.
“Já exportamos para França, Bélgica, Holanda,
Alemanha, Hungria, Suécia, Noruega e Irlanda, ou
seja, já cobrimos grande parte do mercado europeu.
Recentemente, demos início à negociação com o
mercado angolano”, refere o diretor-geral da Aficor.

“Tivemos que procurar um novo caminho e, hoje, posicionamo-nos no lugar
de fabricante de soluções para os nossos clientes, apostando na tecnologia de ponta
e num produto distinto de qualidade”
Outra das estratégias de captação de novos clientes
externos passa pela participação nas feiras de renome
internacional do setor. Em 2013, a Aficor esteve
presente na feira internacional LIGNA em Hannover,
Alemanha, um dos eventos mais importantes na
indústria de madeira, na qual pretendem marcar
novamente presença este ano.
Mais recentemente, “a empresa esteve presente na
feira empresarial no Porto, em que apenas 5% das
empresas estava ligada à madeira, o que demonstra o
desinvestimento das empresas nacionais neste setor.
Mas, o nosso objetivo passava exatamente por marcar
a diferença e mostrar a nível interno que estamos cá”,
completa José Manuel Aguiar.
Quanto ao futuro, a estratégia passa por continuar a
apostar fortemente na entrada em novos mercados, tal
como na execução de ferramentas únicas.
“Quero que a Aficor seja a solução para as empresas de
prestígio em Portugal, baseada no caminho da seriedade, qualidade, rapidez e flexibilidade”, conclui o
diretor-geral.
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CENFIM Trofa

Um agente ao serviço do
desenvolvimento da região
Atendendo às necessidades das empresas
do setor da indústria Metalúrgica,
Metalomecânica, Eletromecânica e Afins,
situadas a norte do país e zona do Vale do
Ave surgiu em 1988, o núcleo do CENFIM
da Trofa - Centro de Formação Profissional
da Indústria Metalúrgica e Metalomecânica.
Ao longo de 26 anos de atividade,
celebrados em Maio de 2014, tem
desempenhado um papel preponderante
na formação de recursos humanos para o
setor, mantendo ligações estreitas às
empresas e funcionando como um motor
de desenvolvimento da região.
António Luís
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Sendo cada vez mais reconhecido como uma entidade
de formação profissional de referência, na região
Norte, o núcleo aposta há 26 anos na qualificação de
jovens e adultos, desenvolvendo ainda cursos em áreas
específicas face ao interesse demonstrado pelas
empresas. A instituição tem como principal missão o
aumento das qualificações e empregabilidade dos seus
formandos, bem como a melhoria organizacional, do
ponto de vista da modernização e produtividade das
empresas ligadas ao setor da metalurgia, metalomecânica e eletromecânica.
Relativamente aos jovens, o CENFIM disponibiliza Cursos
de Aprendizagem (que conferem equivalência ao 12.º ano
de escolaridade e uma qualificação profissional de nível
IV), Cursos CEF (que conferem equivalência ao 9.º ano de
escolaridade e uma qualificação profissional de nível II) e
Cursos CET (Cursos de Especialização Tecnológica, que
conferem o nível V de qualificação profissional). Ao
escolher um destes cursos, os formandos do CENFIM
podem enveredar pelas profissões de soldador, serralheiro mecânico, operador de máquinas e ferramentas,
técnico de manutenção industrial de metalurgia e
metalomecânica, técnico de maquinação e programação
CNC, técnico de desenho de construções mecânicas,
técnico de soldadura, técnico especialista em tecnologia
mecatrónica e técnico especialista em tecnologia
mecânica. Trata-se de uma oferta formativa direcionada
para as necessidades das empresas da região, e a taxa de
empregabilidade acima dos 90% é a prova mais evidente
disso mesmo. Em 2014, 220 novos trabalhadores foram
colocados nas empresas após terminarem o percurso
formativo qualificante no CENFIM.
No que concerne às empresas, o núcleo da Trofa do
CENFIM presta serviços diferenciados, desde o apoio,
recrutamento e reconhecimento de competências de
colaboradores, passando pela formação (apoio nas

candidaturas a financiamento, diagnóstico de necessidades de formação, definição de conteúdos programáticos, entre outros) e apoio técnico organizacional. O
CENFIM disponibiliza ainda um leque de cursos que
podem ser ministrados nas empresas – desde a formação contínua à formação modular certificada e cursos
EFA (Educação e Formação de Adultos), fazendo ainda
a certificação de competências profissionais. Em 2014,
o núcleo do CENFIM da Trofa obteve também a
certificação ATB, tornando-se numa entidade reconhecida pela Fundação Europeia de Soldadura para a
qualificação de soldadores.
Com uma área superior a cinco mil metros quadrados, o
núcleo Trofa do CENFIM tem realizado diversos investimentos que o dotaram de infra-estruturas para evoluir de
forma acentuada os níveis da qualidade da formação
ministrada. Falamos de investimentos realizados não só
na melhoria das próprias instalações, mas também
através da aquisição e recuperação dos equipamentos
disponibilizados para a mais diversa formação.
O trigésimo aniversário do CENFIM foi assinalado no
passado dia 15 de Janeiro. Este evento contou e partilhou com todos os parceiros, com os quais temos vindo a
trabalhar ao longo de vários anos permitindo desta
forma, celebrar os 30 anos com resultados evidentes e
com esperança afincada no futuro. «30 Anos na via do
futuro».

Automoldes – Indústria de Moldes

Qualidade e
inovação em moldes
Sediada em São Mamede do Coronado,
concelho da Trofa, a Automoldes procura
distinguir-se no mercado do fabrico de
moldes pela qualidade e inovação que
imprime no seu trabalho. Perto de
completar 15 anos de atividade, a
empresa da Trofa tem vindo ao longo dos
anos a apostar em tecnologia e recursos
humanos especializados, de modo a
garantir uma melhoria contínua e um
crescimento sustentado no mercado.
Apesar da maioria dos seus clientes se
localizar no nosso país, a Automoldes já
exporta atualmente para Espanha e
França.

Miguel Martins

A Automoldes foi criada em 2001 por Miguel Martins.
Foi ainda jovem que o administrador decidiu abraçar o
desafio de montar o seu próprio negócio, sendo que
hoje, a Automoldes conta já com um quadro de 20
colaboradores e tem vindo, ao longo dos anos, a
crescer sustentadamente.
A operar num setor muito competitivo, a Automoldes
dedica-se ao fabrico de moldes em aço para injeção de
plástico. De acordo com as exigências dos seus
clientes, a empresa possui um departamento de
engenharia e projeto que desenvolve o desenho do
molde, passando de seguida para a parte do fabrico.
Neste setor, a empresa possui a mais recente tecnologia de maquinação CNC, eletroerosão e erosão a fio, o
que garante um trabalho de qualidade, preciso e
fiável. “A nossa postura no mercado é de prestar um
serviço de qualidade e uma assistência constante. Para
isso temos vindo sempre a apostar numa constante melhoria e inovação”, atesta Miguel Martins. Além da sua
produção, a Automoldes garante uma total assistência
e manutenção dos seus moldes. Ciente da importância
dos seus produtos, a empresa da Trofa aposta forte-

mente na qualidade das matérias-primas, só trabalhando com aços de qualidade acima da média.
Os clientes da Automoldes são empresas de injeção de
plástico que irão utilizar os seus moldes para produzir
peças para diferentes áreas de atividade. Os moldes
produzidos pela empresa da Trofa destinam-se essencialmente à produção de peças para o setor automóvel, daí que a perfeição e exigência em cada molde
esteja num nível acima da média. A Automoldes tem
vindo de dia para dia a melhorar a qualidade dos seus
produtos e, apesar da maioria dos seus clientes se
situar no nosso país, já exportam para Espanha e
França.
“O mercado está a crescer substancialmente e a
perspetiva será de um ano bom”, salienta Miguel
Martins. O projeto de futuro da Automoldes passa por
crescer sustentadamente, de modo a aumentar a sua
produção e o número de clientes. Para isso, está em
estudo a aquisição de mais centros de maquinagem
para a empresa, tendo sempre em conta a evolução
tecnológica e as exigências de um mercado cada vez
mais competitivo onde se inserem.

Zona Industrial do Soeiro Lote 26, São Mamede do Coronado - 4745-399 Trofa - T.: +351 229 829 068 - F. +351 229 829 070 - E: geral@automoldes.com
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Metalúrgica Central da Trofa

Fundir o know-how ao latão
A Metalúrgica Central da Trofa é um
projeto com 55 anos de história no
mercado. Criada em 1960, esta empresa
dedicava-se inicialmente à fundição de
acessórios standard, mas, no virar do
milénio, uma nova mentalidade foi
incutida com a administração de Rui
Veloso, um jovem empresário que veio
revolucionar a forma de trabalhar de
uma empresa com uma história rica em
trabalho de confiança.

Rui Veloso

A Metalúrgica Central da Trofa dedica hoje a sua
atividade à fabricação de componentes em latão
através do processo de fundição em coquilha e
torneamento. Este processo permite-lhes executar
uma diversidade de trabalhos como a execução do
corpo da torneira, do corpo de torres de cerveja e
dos contadores de água, componentes de combate a
incêndio, material elétrico, componentes para a
indústria automóvel, entre outros. O processo
produtivo da empresa passa pela fundição e
maquinação das peças internamente, posteriormente
recorrem a parcerias e subcontratação para os
trabalhos de cromagem e polimento, regressando os
produtos à empresa onde é feita a sua
comercialização.
Esta empresa, que há cerca de um ano está
sediada na zona industrial de Sam, em Ribeirão,
trabalha para os principais fabricantes de
torneiras – o seu principal setor de atividade. Hoje
em dia, a funcionar com cerca de 40
colaboradores (inicialmente eram perto de uma
centena, mas a automatização de processos veio
reduzir este número), a Metalúrgica Central da
Trofa contou com um volume de faturação no ano
de 2013 na ordem dos três milhões de euros,
destinando 60% da sua produção para o mercado

Miguel Carvalho

metalúrgica central da trofa
casting since 1960
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“Neste momento estamos
com 60% de exportação,
só não estamos com mais
porque ainda há clientes
nacionais bons”

externo e 40% para o mercado interno. “Neste
momento estamos com 60% de exportação, só não
estamos com mais porque ainda há clientes
nacionais bons”, afirmou Miguel Carvalho,
responsável pelo Departamento de Exportação da
empresa.
Atualmente a fornecer os países mais
industrializados da Europa, a Metalúrgica Central da
Trofa conta com um Departamento de Exportação
que está encarregue de analisar todos os mercados e
gerir da melhor forma todos os processos.
A trabalhar com uma empresa parceira em África no
que diz respeito aos acessórios standard, a firma
pretende consolidar a sua imagem neste mercado,
perspetivando colher os frutos num futuro próximo.
Aproveitando todas as mais-valias da empresa,
como a qualidade dos seus produtos, a boa
comunicação e a relação qualidade/preço, a
administração da Metalúrgica Central da Trofa
admitiu que o futuro passará por complementar os
seus serviços, acrescentando mais valor aos
produtos, através de outros serviços e
desenvolvimento de novas soluções. A aposta no
mercado africano é também um dos focos da
administração, que prevê um futuro promissor
tanto a nível nacional, como internacional.

Rua da Fervença | Pavilhão 9 – 10
Zona Industrial de SAM
4760-725 Ribeirão
Vila Nova de Famalicão | Portugal
T. + 351 252 428 888
www.mct.com.pt

