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Gráfica Calipolense S.A.
Incorpora nova Heidelberg Speedmaster CD 102-6+LX2

A introdução desta nova unidade aumentou significativamente a ca-

pacidade instalada e oferece vantagens em termos de qualidade, pro-

dutividade e integração com o fluxo electrónico e digital de dados.

Consumíveis Saphira

Nem sempre é fácil manter a calma no ambiente da produção gráfica. Com os consumíveis Saphira poderá  
relaxar – confiante porque sabe que os produtos Saphira são exaustivamente testados de modo a assegurar uma 
interacção optimizada, porque sabe que os nossos especialistas estão presentes sempre que os necessitar, e porque 
sabe que seja qual for o problema a Heidelberg estará sempre presente para o auxiliar.
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Gráfica Calipolense • Prestígio, dedicação e inovação ao serviço  
da indústria gráfica

O empresário  

Falar de José Carrasco, um dos mais carismáticos empresários gráficos portugueses, já 
quase nem seria necessário. Todos estes anos conferiram-lhe um prestígio profissional 
indiscutível, tanto pelos seus conhecimentos técnicos e de gestor empresarial, como 
pelo excelente relacionamento com os colegas do sector.
Cultivara o gosto pelas artes gráficas quando ainda muito jovem ao lado do avô, fun-
dador da Gráfica Calipolense, aprendia a compor e a distribuir à caixa e a pedalar nas 
Minervas. Mais tarde, com esforço, muita dedicação e uma clara ambição, centrou toda a 
sua atenção na impressão offset, razão de ser da Gráfica Calipolense na actualidade. 
Com uma grande projecção de futuro e fiel às raízes da terra que o viu nascer, crescer e 
ser empresário, empenhou-se em dotar Vila Viçosa com uma gráfica apoiada na actua-
lização constante da melhor tecnologia, ao nível das melhores gráficas europeias.
José Carrasco é, sem dúvida, um dos empresários com maior prestígio e dilatada tra-
jectória no sector gráfico nacional. Detentor de umas excelentes instalações com uma 
área coberta superior a 4.000 m2 com todos os requisitos – e 1.500 m2 de logradouro -  
onde alberga um importante parque de máquinas, com as quais consegue dar saída 
a uma elevada produção diária, sobretudo de trabalhos da sua especialização mais 
importante: os rótulos.

José Carrasco junto da 
Heidelberg Speedmaster CD 102-6+LX2

A empresa  

Situada na zona industrial de Vila Viçosa, a Gráfica Calipolense é uma em-
presa veterana, mas formada por uma equipa humana muito jovem. Nela 
se conjugam passado, presente e futuro. Quase centenária no sector gráfico, 
conta no presente com os mais avançados procedimentos gráficos e equipa-
mentos de última geração, que lhe permite encurtar os tempos de produção 
e, ao mesmo tempo, manter a exigência de qualidade que sempre a distin-
guiu e que continuará sendo a sua aposta no futuro. 
Dedicada à impressão offset em folha, com grande especialização na área da 
rotulagem, esta empresa alentejana é hoje uma referência líder de mercado 
e reconhecida além-fronteiras, em países para onde exporta cerca de 15% da 
sua produção.
Os seus inícios não foram fáceis, mas graças ao profissionalismo e grande ex-
periência do proprietário - mais de 40 anos no sector - em seguida começou 
a ser conhecida e reconhecida pela qualidade dos seus trabalhos na área da 
rotulagem.

A família Carrasco junto de uma  
Speedmaster CD 74-6+L
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Gráfica Calipolense • Equipa humana, Certificações,  
Exigências comerciais e Produção

A equipa humana  

A sua importância vem sendo avalizada por um staff de luxo, comandado por um empresário que é já um ícone da 
indústria gráfica nacional, José Carrasco, que conjuntamente com a esposa, Elisabete Carrasco, aglutina uma equipa 
humana de 55 pessoas, com um nível de especialização e alto profissionalismo difícil de encontrar nesta indústria.
Ambos contam já com a ajuda da quarta geração familiar, as filhas Antonieta e Elisabete Carrasco. A primeira, for-
mada em economia, é a responsável pelo Departamento Financeiro; a segunda, formada em Gestão de Empresas, é 
responsável pela produção. 
Integram, ainda, como responsável pelo departamento de pré-impressão o genro, Gonçalo Galrito, com o curso 
de Design Gráfico, casado com a Elisabete, e na qualidade gráfica o futuro genro Rui Coelho, noivo de Antonieta, 
formado em Engenharia Alimentar e Enologia.
Como pais e industriais previdentes, o casal cedo começou a preparar as filhas com o propósito de virem a assumir 
os seus cargos com conhecimento e profissionalismo. Como é óbvio, esta quarta geração configura uma situação 
que confere à Gráfica Calipolense muita confiança em relação ao futuro.

Certificações

Em 2001 avançou com a implementação de um sistema de gestão da qualidade, de acordo com a NP ISO 9001: 2000, 
tendo obtido a certificação em Abril de 2002. 
Posteriormente, em 2005, obteve a certificação do Sistema de Gestão de Segurança e Saúde  do Trabalho, com base 
na OHSAS 18001:1999.
As certificações na área da qualidade, e segurança e saúde, são um compromisso com a sociedade e com os clientes, 
que a Gráfica Calipolense faz respeitar religiosamente.

Exigências comerciais  

A Gráfica Calipolense destaca as exigências comerciais específicas na área das bebidas: 
• Os grandes produtores de bebidas obrigam as empresas gráficas a fornecer-lhes em qualquer momento os rótulos 
que necessitam. Para isso, têm geralmente uma reserva em armazém. Também organizam a sua produção de forma 
muito flexível, fazendo sempre que necessário turnos especiais.
• Para satisfazer as grandes exigências em tiragens de milhões, tem de haver uma íntima colaboração entre a gráfica 
e o cliente. Qualquer alteração, mesmo de um único parâmetro, com o papel ou as tintas, é planeado cuidadosa-
mente e os rótulos têm de ser sujeitos a uma passagem experimental nas rotuladoras.

A produção  

Na produção de rótulos, é usada não só a forma de trabalho tradicional orientada pela ex-
periência, mas também a alta tecnologia, consoante o tipo de produto. Porém, em todas as 
fases de trabalho, desde a produção do papel, passando pela pré-impressão e impressão até à 
pós-impressão com um dispendioso acabamento, as empresas conseguem êxito utilizando a 
mais moderna tecnologia e maquinaria. Só assim podem produzir rótulos a preços concor-
renciais e contribuir para que os consumidores de bebidas concluam que o mundo dos rótulos 
é atractivo e colorido. 

1. Fachada exterior do edifício
2. Sala da pré-impressão
3. Vista parcial da área do acabamento

Vista parcial da sala de impressão

1 2 3
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Heidelberg Speedmaster CD 10� • Flexibilidade sem limites: 
um universo de possibilidades. Tempos de preparação e mu-
dança de trabalho reduzidos ao mínimo.

Heidelberg Speedmaster CD 102  

A inclusão de uma nova Heidelberg Speedmaster CD per-
mite à Gráfica Calipolense oferecer uma maior produção 
e serviço, já que esta nova unidade afiança e combina ní-
veis de qualidade mais altos e flexibilidade com elevado 
nível de rentabilidade.
Equipada com o novo marginador e saída Preset Plus, 
completamente automáticos; mesa de comando e con-
trolo Prinect Press Center; corpos impressores de de-
senho altamente ergonómico e tecnologia perfeccionada; 
grupos de tinteiros equipados com o software Color Fast 
Solution; grupos de molha Alcolor; sistemas de lavagem 
inteiramente automáticos; sistema de transporte de folha 
Air Transfer System; corpos envernizadores com Doctor 
Chamber Blade; sistemas de secagem DryStar Coating, etc. a  
Speedmaster CD 102 está preparada para imprimir desde 
papel Biblia até cartolina com 1 mm de espessura. 
Tudo isto faz parte da Speedmaster CD 102, a máquina 
universal para a produção industrial de trabalhos no for-
mato 70x100 cm quer se trate de rótulos, embalagens ou 
outros produtos comerciais de alta qualidade.

Heidelberg Speedmaster CD - Pontos importantes

A Heidelberg Speedmaster sintetiza num acreditado de-
senho os componentes mais inovadores da Heidelberg: 

1. Marginador e saída Preset Plus, completamente auto-
máticos, foram tomados da Speedmaster XL 105. 
2. Desde a mesa de comando Prinect Press Center podem exe-
cutar-se numerosas funções de forma centralizada e ergonó-
mica. Quer se trate de ajustar a distância dos rolos distribui-
dores ou de definir os pré-ajustes no marginador Preset Plus 
ou na saída Preset Plus, o Prinect Press Center oferece um 

perfeito domínio da máquina e a possibilidade de armazenar 
todos os dados dos pedidos, reduzindo assim ao mínimo os 
tempos de preparação nos trabalhos de repetição.
3. Sheetfed Control permite desfrutar de uma disponibili-
dade máxima:  amplas possibilidades de diagnóstico e de 
um alto grau de automatização.
4. Prinect Press Center destaca-se pela simplicidade com que 
se representam as operações pendentes e pelos seus menús, 
que guiam o operador através dos processo. A simplicidade, 
a clareza das listas, a boa apresentação dos avisos imediatos 
quando se introduz algum erro proporcionam a segurança 
necessária para trabalhar com rapidez e fiabilidade.
5. Intellistart faz que a produtividade se incremente 
claramente. Enquanto produz um trabalho poderá ir 
preparando o pedido seguinte. Os passos operativos na 
preparação da máquina para o trabalho seguinte pode 
reduzir-se a 70%.
6. WallScreen – este monitor integrado na protecção contra 
luz estranha proporciona uma visão de conjunto única em 
todos os processos na máquina e representa um instrumento 
impressionante no momento de recepcionar um trabalho. A 
folha aparece representada na sua largura real nas zonas de 
tintagem, podendo visualizar-se cada uma das separações 
de côr de forma individual. Desde o WallScreen pode-se con-
sultar e operar muitas aplicações como o Prinect Cockpit ou 
Maschine Component Scout da Heidelberg.
7. Corpos impressores – especialmente desenhados para 
reduzir de forma eficaz os tempos de arranque e as macu-
laturas. Incluem tinteiros de reacção rápida, programas 
inteligentes de molha prévia e posterior, funções de pré-
tintagem e uma função que, em caso de interromper a 
impressão, desliga automaticamente os distribuidores 
para manter estável o perfil dos tinteiros.

8. Color Fast Solution – aumenta entre 50 a 70% a veloci-
dade de reacção do grupo de tintagem. Se o ajuste da tin-
tagem é significativo, a quantidade de molha adapta-se de 
forma automática para conservar o equilíbrio água-tinta 
e a qualidade da impressão.
9. Alcolor – grupo humidificador - cujo rolo intermédio se 
pode accionar pneumaticamente para uni-lo ou separá-lo 
do grupo tintador – que se adapta automaticamente à ve-
locidade de impressão da máquina, mantendo uma pelí-
cula de molha extremamente fina e assegura o equilíbrio 
constante água-tinta. Suas vantagens: humidificação op-
timizada a qualquer velocidade de impressão, cores mais 
brilhantes e secagem rápida. Possível de modificar para 
imprimir com menos concentração de álcool.
10. Corpos de verniz Heidelberg – preparados para todas 
as exigências. Sistema convencional de raclete de câmara 

para acabamentos de alto brilho e envernizamento reser-
vado; 
• Aplicação precisa de vernizes especiais por zonas com 
flexokit
• Modular Coating System para a protecção geral com 
vernizes de dispersão 
• Unidade de alimentação de verniz universal CoatingStar 
de operação fácil 
11. DryStar Combination – os sistemas de secagem especiais e 
altamente eficazes permitem aproveitar toda a gama de pos-
sibilidades da Speedmaster CD 102. Dependendo das necessi-
dades de cada cliente pode seleccionar-se secadores intermé-
dios ou finais para a execução correcta de cada aplicação.
12. Prinect – a integração com Prinect modifica e gere os 
processos, elevando de forma permanente a qualidade e 
rentabilidade.

Pilhas perfeitas para um acabamento sem mácula Tecnologia perfeccionista e desenho altamente ergonómico Na Speedmaster CD 102 pode-se eleger distintos sistemas de verniz A perfeita consola de comando e de controlo para a Speedmaster CD 102

Marginador Preset Plus, para iniciar com êxito a produção
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Polar Autotrim e Autocut  • Soluções óptimas para todos os 
requisitos no corte de rótulos

As guilhotinas Autotrim e Autocut para corte de rótulos são consideradas as de maior 
capacidade para a produção industrial de pequenos produtos.

No processamento de corte de rótulos utilizando folhas impressas nos formatos 35x50, 
50x70 e 70x100 cm, a alta capacidade de produção de três linhas de corte: Polar 115 Autocut 
– Polar 115 Autotrim – Polar 115 EMC-Monitor instaladas na Gráfica Calipolense, agi-
lizam de tal forma a aceleração do acabamento, que torna assinalável, em termos 
económicos, o aumento dos resultados operacionais.
A utilização conjunta das Polar 115 Autotrim e Polar 115 Autocut, é uma solução à 
medida para um perfil de cliente como é a Gráfica Calipolense, empresa onde diaria-
mente se cortam milhares de rótulos, por vezes trabalhando até três turnos, com todos 
os requisitos de segurança e uma alta comodidade de manuseamento.
Perguntando a José Carrasco que comentário lhe merecem estas aquisições, respondeu- 
-nos: “Muita fiabilidade e comodidade aos operadores já que a folha de papel está sempre 
à mesma altura. Além disso, há que ter em conta o seu elevadíssimo rendimento, a quali-
dade do produto final, sempre uniforme, e o incremento da produtividade que oferece. 
Estou muito, mas mesmo muito satisfeito com esta linha de corte, que dá perfeita res-
posta às nossas necessidades actuais, mesmo nos meses de ponta...”

Experiência e sabedoria tem orientado José Carrasco  

O seu grande profissionalismo e a equipa humana, unidos à alta tecnologia dos equi-
pamentos de produção, tem dado excelentes resultados à Gráfica Calipolense.
A incorporação do novo CtP Suprasetter 105 MCL permite dar respostas às neces-
sidades de chapas que a produção da nova máquina Speedmaster CD 102 exige e 
sempre em tempo real.
A sua tecnologia de laser térmico, de ausência de falhas, e funções comprovadas 
como o Sistema de Diodo Inteligente (IDS), o Sistema de Perfuração Integrado, o 
Manuseio Inteligente de Chapas (Smart Plate Handling) que permite por exemplo, 
alimentação simples e manual de chapas com formatos não convencionais, faci-
litam um serviço de qualidade , rapidez e uma grande produtividade.
As novas versões contemplam até 40 chapas/hora e duas resoluções a laser. São 
também capazes de gravar diferentes chapas Saphira da Heidelberg, assim como 
mais de 40 tipos de chapas de outros fabricantes. Permitem organizar os módulos 
de laser de maneira mais flexível. Por exemplo, a opção de solicitá-los com uma 
resolução diferente garante longa fiabilidade com todas as soluções de fluxos de 
trabalho.

CtP´s Heidelberg Suprasetter • A mais bem sucedida  
geração de CtP´s em todo o mundo

Vista parcial 
da área de corte

Polar - sinónimo de alta fidelidade no corte 

Vista parcial do armazém 
de papel 

CtP Heidelberg Suprasetter 105 MCL - o parceiro perfeito na produção de chapas
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Rótulos • Mais do que identificação, o rótulo é a cara do 
produto para o mercado consumidor e tem uma importância 
indiscutível para a criação da imagem, posicionamento no 
mercado e o seu sucesso de vendas.
Os rótulos sob vários aspectos

Antigamente o rótulo era um simples papel colocado num artigo. Indicava o con-
teúdo e servia de orientação, por exemplo, para o pessoal vendedor. Como parte 
importante de marketing o rótulo agrega, hoje em dia, a função de vender o produto. 
Por isso, os empresários confiam cada vez mais no aspecto emocional que um bom de-
sign provoca no consumidor. Com grande competência, com a técnica mais moderna 
e com a maior precisão, inúmeros especialistas elaboram o rótulo correcto, que esteja 
de acordo com o produto e que desperte no cliente a vontade de comprar.

A tentação no consumo começa cedo. Uma prova disso é o contraste entre os ró-
tulos coloridos de produtos dirigidos aos jovens, e aqueles que são produzidos para 
consumidores adultos. Os rótulos para produtos dirigidos directamente a jovens e 
a crianças, têm um design mais sonante, mais colorido e mais atrevido, de forma a 
despertar a atenção e atrair para o seu consumo. Grupos etários mais idosos apre-
ciam a tradição da continuidade. Um olhar pelas prateleiras dos supermercados 
revela-nos ainda muitos produtos rotulados com nostálgicas reproduções de lito-
grafias antigas.

É evidente que o bom aspecto do rótulo tem o seu preço. Mas, vale a pena, pois um 
rótulo requintado contribui significativamente não só para uma boa apresentação 
do produto como também para implementar com sucesso a sua venda.

Gráfica líder na produção de rótulos

Uma visita à Gráfica Calipolense mostra-nos uma empresa especializada e líder 
de mercado a produzir requintados rótulos para vinhos, cervejas, refrigerantes, 
águas, etc.. Na sala de impressão os rótulos de produtos diferentes saem impressos 
harmoniosamente folha-a-folha, das máquinas rápidas de impressão da marca Hei-
delberg, num ritmo de trabalho contínuo que se estende até três turnos diários.
Na produção conta cada segundo e cada milímetro. A produção em massa de ró-

tulos é um mercado muito competi-
tivo que obriga as empresas gráficas 
a compensar as margens de lucro ex-
tremamente baixas com um trabalho 
perfeito e de custos optimizados. Por 
isso, na produção não se pode desper-
diçar nem tempo nem a dispendiosa 
matéria-prima que é o papel. A Gráfica 
Calipolense conhece bem as regras do 
seu mercado e aproveita o seu know- 
-how para enfrentar a luta da concor-
rência.
Um parque de máquinas de supe-
rior qualidade desde a pré-impressão 
- equipada com um CtP Heidelberg  
Suprasetter 105 e uma reveladora  
Interplatter 85 HD - até à impressão 
com máquinas Heidelberg - uma  
Speedmaster CD 102-6+LX2, uma  
Speedmaster CD 74-6+L, uma  
Speedmaster CD 74-5+LX e uma GTO 52, 
onde produz diariamente milhões de 
rótulos e pondo à prova a sua alta tecno-
logia - e ao acabamento, com três linhas 
de corte automáticas: uma Polar 115 ED  
Autotrim, uma Polar 115 Autocut e uma  

Polar 115 EMC-M - a cortar com a precisão 
que é imprescindível na elaboração de 
rótulos, equipadas com vibradoras que 
ajudam a alinhar primeiro as folhas 
na pilha uma sobre as outras e disposi-
tivos que extraem o ar que se encontra 
entre cada folha, proporcionando um 
esquadramento da folha limpo e per-
feito. Muitas destas vibradoras já estão 
preparadas para contar as folhas pelo 
seu peso, o que permite separar pilhas 
com igual número de folhas. Quando se 
pretende um rótulo rectangular, este é 
processado pela linha de corte Autocut 
sendo totalmente cortado por duas  
guilhotinas em linha e depois cintado 
e embalado.
Quando se pretende um rótulo rectan-
gular, este é totalmente cortado pela 
guilhotina e depois cintado e emba-
lado. Quando se pretende uma forma 
diferente, como, por exemplo, com 
cantos arredondados e contornos espe-
ciais, a máquina automática de corte 
de punção encarrega-se de realizar o 
acabamento de cada rótulo, já sepa-

rado. Em cada movimento corta um 
pacote de rótulos com 20 cm de altura 
no máximo. O pacote de rótulos é com-
primido hidraulicamente pelo punção 
de corte vertical que cai sob o papel na 
perpendicular com as lâminas do cor-
tante totalmente paralelas ao papel. A 
ampla carteira de clientes da Gráfica  
Calipolense encontra-se repartida por 
todo o território nacional. Também 
tem vindo a aumentar a sua quota 
no mercado externo para distintos 
países da Europa, em cerca de 15% da 
sua produção. A Gráfica Calipolense 
é uma empresa que intenta sempre 
oferecer aos seus clientes as soluções 
e produtos que melhor se adaptem 
às suas necessidades, sendo o seu ob-
jectivo seguir crescendo a prazo em 
aquisições e facturação. Pela sua filo-
sofia empresarial, pela equipa de pes-
soal perfeitamente preparada e por 
dispor de instalações e tecnologia que 
são exemplares na área dos rótulos de 
alta qualidade, seguramente que esse 
objectivo se cumprirá. 

Os rótulos, hoje em dia, são o BI das
embalagens.


