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Tipografia Tadinense, Lda.
Uma empresa onde a tecnologia Heidelberg pontífica

Grande parte do êxito desta empresa deve-se ao trato simpático  

e personalizado que mantém com os seus clientes, sem esquecer a 

alta tecnologia dos equipamentos instalados, a qualidade final dos 

trabalhos produzidos e um serviço rápido e esmeradamente cuidado.

Touch – Artes Gráficas, Lda  • Novas aquisições permitem 
cimentar posição no seu mercado

O percurso de Orlando Abrantes na 
indústria gráfica remonta há mais de 
20 anos. Primeiro, como instalador de 
máquinas offset e depois, como comer-
cial. Daí a criar uma empresa em nome 
individual foi um pequeno passo. Nesta 
empresa fazia produção gráfica e todo o 
trabalho que angariava era dado fora.

Heidelberg Quickmaster QM 46-2 Guilhotina Polar 78 X

Recentemente incorporaram uma 
máquina de impressão Heidelberg  
Quickmaster QM 46-2, uma máquina 
de dobrar Heidelberg Stahlfolder  
TH 82 e uma guilhotina Polar 78X. 
Com estas recentes aquisições pre-
tendem cimentar a sua posição no seu 
mercado.

Orlando Abrantes 
e a esposa Paula Abrantres, 
junto da Heidelberg 
Stahlfolder TH 82
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Em 2002, já com uma carteira de clientes 
assegurada, Orlando Abrantes e a esposa, 
Paula Abrantes, contando com um amplo 
conhecimento e bagagem no sector grá-
fico, acharam por bem dar mais um 
passo, desta vez mais arrojado, e criaram 
a Touch. Este era o início de um projecto 
há muito desejado por ambos.
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Tipografia Tadinense, Lda. • Um exemplo de bem fazer  
produtos gráficos de qualidade

Trajectória de sucesso

A trajectória empresarial de Manuel Faria Gonçalves no sector gráfico é real-
mente dilatada pois remonta a 1971, ano em que, na freguesia da Sé, em Braga, 
fundou uma tipografia com o seu próprio nome.
38 anos depois, pode constatar-se que o seu percurso no sector gráfico evolu-
cionou muito positivamente. Primeiro, com a mudança das anteriores instala-
ções para outras na freguesia de Tadim, que justificou a alteração do nome da 
empresa para Tipografia Tadinense; segundo, quando em 1996 define ampliar 
mais a sua gama de oferta e assegurar uma massa crítica de clientes que permi-
tisse um crescimento sustentado; terceiro, as novas instalações situadas na Zona 
Industrial de Vilaça, amplas e luminosas, com um conceito moderno e racional 
de construção, que repercutiram um crescimento importante com novas aquisi-
ções de equipamentos, que incluíram uma Heidelberg Speedmaster SM 74-4-P+L 
e uma  linha de acabamento de revista Heidelberg Stitchmaster ST 100; quarto, 
em fase de implementação de um sistema de gestão da Qualidade (NP EN ISO 
9001:2000) após reestruturação total do Sistema de Informação da empresa que 
integrou todos os seus departamentos.
“A necessidade de dar o melhor serviço aos nossos clientes e manter a competi-
tividade obrigou-nos a avançar para estes investimento” explicou Manuel Faria 
Gonçalves, que conta actualmente com uma excelente equipa técnica de 18 co-
laboradores - um activo muito importante da empresa - e com a colaboração 
dos filhos Pedro e Rui, formados em Matemáticas e Ciências de Computação, 
que vêm marcando as directrizes da empresa. Um trio que alia a experiência de 
longos anos de vida empresarial com a capacidade, vontade e irreverência de 
quem é jovem e capaz de enfrentar os novos desafios do futuro.

Vista parcial da empresa

Vista parcial 
da área da impressão

Manuel Gonçalves e os filhos Pedro e Rui 
junto da Heidelberg Speedmaster SM 74-4-P+L

Linha de acabamento de revista Heidelberg Stitchmaster ST 100
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Em 1996, António Mestre, pai, e Emanuel Mestre, filho, 
fundaram a Gráfica Arneiro, em Loulé. Vocacionados 
para a produção de todo o tipo de trabalho comercial, 
esta empresa prepara-se para transitar no próximo ano 
para novas e amplas instalações na Zona Industrial de 
Vilamoura. Os 150 m2 de área actual é já demasiado pe-
queno para albergar o parque de máquinas existente, 
que contempla, entre outras uma máquina de impressão 
Heidelberg GTO 52-4 com Classic Center, uma máquina 
de dobrar Heidelberg Stahlfolder Ti 52 e uma guilhotina 
Polar 78 ES.

“Vamos passar para uma área 4 vezes superior à actual, 
pois precisamos de espaço para satisfazer a nossa carteira 
de clientes e os pedidos que nos chegam. Queremos ter 
a empresa organizada, com equipamentos adequados às 
necessidades dos nossos clientes e espaço para crescer,” 
comentou Emanuel Mestre.
Para garantir a satisfação dos seus clientes, a Gráfica  
Arneiro prezou sempre pela máxima qualidade, elevada 
produtividade e procurou investir em equipamentos 
com tecnologia de ponta, garantindo assim grande efici-
ência nos seus serviços.
Para além do custo, que continua a ser um ponto de 
grande enfoque pelo cliente, a qualidade e os prazos de 
entrega são predominantes para a obtenção de novos 
trabalhos e clientes.

Emanuel Mestre junto da Heidelberg Stahlfolder Ti 52

Gráfica Arneiro – Artes Gráficas, Lda • Crescimento  
sustentado leva a novas instalações

Guilhotina Polar 78 ES

Heidelberg GTO 52-4

Classic Center

Louresgráfica - Soc. Artes Gráficas, Lda • Eurobind 600  
e Metro 78 agilizam o acabamento

Santo Expedito, Lda • Apostar no crescimento e na qualida-
de do produto final

A Louresgráfica é uma empresa com his-
tória, que já não necessita de apresentação. 
O seu conhecido e largo trajecto no sector 
gráfico é balizado pelo dinamismo do seu 
fundador. Sempre atento e de olho aberto 
nas novas tecnologias não hesita em adquiri-
las  sempre que estas possam acelerar ainda 
mais todo o seu processo produtivo. 
O seu mais recente investimento teve lugar 
na área de acabamento, onde incorporou 
uma máquina de encadernar Heidelberg 
Eurobind 600 e uma máquina de fechar e 
colar caixas Petratto modelo Metro 78.
Estas duas máquinas vieram agilizar um 
segmento de trabalho que requer cada 
vez mais tempos de entrega curtos e uma 
enorme capacidade de resposta.
Com a Metro pode, agora, produzir através 
de métodos rápidos, eficientes e económicos. 
Esta máquina permite trabalhar com uma 
larga variedade de trabalhos e é sem sombra 
de dúvida a máquina mais versátil.

Os irmãos Leonardo e Caroline Geraldes, 
em virtude da história familiar ligada ao 
negócio da impressão, traçaram o seu tra-
jecto profissional a partir do momento em 
que decidiram tirar o curso de Propaganda 
e Marketing no Brasil. Há cerca de 4 anos 
chegaram a Portugal e fixaram-se no Porto, 
onde criaram a Editora Santo Expedito, 
tendo em vista produzir trabalhos de re-
prografia. 
Recentemente equiparam-se com máquinas 
para a área do acabamento: primeiro, uma 
guilhotina Polar 78 XS e  depois, uma má-
quina de dobrar Heidelberg BAUM C43, e 
ultimamente, uma máquina de agrafar TYP 
Favorit.
“Nós vamos continuar a apostar no nosso 
crescimento e na qualidade do produto 
final e para isso temos de nos munir de equi-
pamento capaz de dar resposta aos nossos 
clientes,” afirmou Leonardo Geraldes.

Ângelo Pina e o operador junto da Heidelberg Eurobind 600 HM

Caroline e Leonardo Geraldes junto da máquina de dobrar Topfolder BAUM C43
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MX� – Artes Gráficas, Lda • Novo investimento na área do 
acabamento

Alfredo José Dias Guimarães • A concretização de um sonho

A MX3, criada em 1993, resultou da aspiração 
de independência de três pessoas: Rui Arede, 
Carlos Seromenho e Francisco Baptista. Em 
1994, Carlos Seromenho sai da empresa.
Até 1999 a actividade foi desenvolvida, em 
exclusivo, no área da pré-impressão. No en-
tanto, com o desenvolvimento sustentado 
da empresa, viram necessidade de alargar 
o seu âmbito de actividade para a área da 
impressão Em consequência disso, incor-
poraram primeiro uma máquina de im-
pressão offset e depois para dar resposta 
total aos clientes instalaram na área do 
acabamento uma máquina encadernadora 
Heidelberg Eurobind 600, uma guilhotina 
Polar 115 EMC-M e uma máquina de dobrar  
Heidelberg Stahlfolder KH 78, equipa-
mentos estes insuperáveis para dar resposta 
às necessidades dos seus clientes.
A Heidelberg Eurobind 600 é o equipamento 
ideal para realizar rápidas mudanças de for-
mato, com tempo de preparação reduzido e 
com uma velocidade de até 600 ciclos/hora.

Alfredo Guimarães criou a sua empresa há 
mais de 45 anos, e com ela deu vida a um 
projecto que é motivo de orgulho de toda a 
família. Auxiliado pelos três filhos, Jorge e  
Álvaro Guimarães na produção, e Ana  
Guimarães na contabilidade, Alfredo  
Guimarães apesar dos seus jovens 80 anos, 
é ainda a pedra basilar da sua empresa que 
se dedicada exclusivamente a trabalhos de 
acabamento. 
Quis o acaso compatibilizar contrariedade 
com aspiração e, por essa razão adquiriu 
uma guilhotina Polar 92 X, que foi substi-
tuir uma outra que entretanto tinha ava-
riado.
“O meu sonho sempre foi ter uma guilho-
tina Polar. Quando a que tínhamos avariou  
nem pensámos em qualquer outra alter-
nativa. Estou muito satisfeito pela compra 
assim como com a assistência técnica pres-
tada,” confessou-nos Álvaro Guimarães, um 
dos filhos do Administrador da empresa.

Arlindo Silva – Artes Gráficas, Lda • "Com CtP Heidelberg 
Suprasetter 7� obtemos outra qualidade"

Letratipo – Artes Gráficas, Lda • "Compramos Heidelberg 
porque a Heidelberg é Heidelberg!"

Com quase 15 anos de actividade, a Arlindo 
Silva - Artes Gráficas, Lda é uma empresa 
que se dedica à fabricação e comercialização 
de produtos gráficos, tais como: folhetos pu-
blicitários, cartazes, expositores, brochuras, 
livros, revistas, entre muitos outros.
Sediada no centro empresarial de Famões, 
esta gráfica encontra-se equipada com tecno-
logia capaz de ir ao encontro das necessidades 
dos seus clientes. Tendo em vista conseguir 
melhorar os processos de trabalho, cor, im-
pressão, etc., e além disso obter um aumento 
de qualidade e mudanças de trabalho que se 
podem reduzir a metade do tempo, incorpo-
raram no seu parque de máquinas um CtP 
Heidelberg Suprasetter 75, com tecnologia 
de ponta totalmente da Heidelberg, e a ca-
pacidade de produzir 14 chapas/hora. Este 
CtP incluí diversas novas tecnologias, nome-
adamente o sistema inteligente de díodos, o 
que lhe confere um grau de desenvolvimento 
muito superior em relação a outras unidades 
CtP existentes no mercado.

Fundada em 2007 pelos irmãos Hugo e André 
Costa, a Letratipo é uma empresa que se de-
dica à produção dos mais diversos produtos 
gráficos: caixas, folhetos, envelopes, cartões 
de visita, material de escritório, etc.. Com 
os olhos postos no futuro e sempre cientes 
da evolução tecnológica que o sector gráfico 
vem tendo permanentemente para presen-
tear os gráficos com soluções perfeitas para 
a produção de produtos de alta qualidade, 
adquiriram recentemente um CtP Heidelberg 
Suprasetter A75. 
A Suprasetter A75, é o mais recente 
membro da família Computer-to-Plate 
da Heidelberg, destinado a formatos de 4 
páginas, que impressiona pelo seu design 
atractivo e compacto.
“A nossa opção recaíu sobre um CtP  
Heidelberg porque é sinónimo de quali-
dade, produtividade e rentabilidade, para 
além de Heidelberg ser Heidelberg...” co-
mentou satisfeito Hugo Costa, um dos só-
cios-gerente da empresa. 

Francisco Baptista e Rui Arede junto da Heidelberg Eurobind 600 

Alfredo Guimarães e o filho Jorge junto da guilhotina Polar 92X.

Arlindo Silva junto do CtP Heidelberg Suprasetter 75

Hugo e André Costa junto da nova aquisição


