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M2 - Artes Gráficas, Lda
Investe com segurança em Heidelberg Speedmaster SM 52-4

A criação artística, a arte e o ofício de impressor em ligação com as 

tecnologias mais avançadas, permitem oferecer produtos da mais alta 

qualidade. Foi com essas premissas que a M 2, dia-a-dia, foi construindo 

uma realidade que a converteu numa referência da indústria gráfica.

Produtos saphira

Em todos os produtos Saphira, seja para pré-impressão, im-

pressão ou acabamento - você encontrará a experiência, co-

nhecimento e a paixão da Heidelberg. Os produtos são testados 

exaustivamente antes de serem incluidos no portfolio Saphira. 

Desta forma, você sabe que produtos Saphira são sempre 

uma opção ideal para as necessidades de sua gráfica e ofe-

rece o complemento ideal para o seu sistema de produção. 
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M� -Artes Gráficas, Lda • Projectos de elevada qualidade re-
criam o trabalho tradicional gráfico com engenho e arte

1. Vista parcial das instalações 

2. José Martins e a esposa 
Flora Martins junto da nova 
aquisição
3.e 4. Exemplos de trabalhos 
gráficos

História

A M2 de José e Flora Martins foi fundada em 1989. A sua história confunde-se 
com a do seu fundador. José Martins teve os seus primeiros contactos com as 
artes gráficas nas oficinas dos Salesianos de Izeda (Bragança). Mais tarde veio 
para Lisboa e ingressou na Mirandela & Cª. Foi aqui que, pela primeira vez, teve 
contacto com o verdadeiro mundo das artes gráficas. Mudou-se, entretanto, 
para a Imprensa Nacional, onde continuou a adquirir conhecimentos. Aos 28 
anos, com uma máquina Heidelberg GTO a uma cor, iniciou o seu negócio, que 
foi crescendo calmamente. O conhecimento que, entretanto, foi adquirindo no 
mercado, permitiu-lhe vir a optar por trabalhar nichos de mercado, em projectos 
de qualidade, recriando o trabalho tradicional com o engenho e a arte de um 
verdadeiro artista gráfico. 
Chegados ao momento actual, com duas décadas de história, a M2 dá-nos um 
sinal inequívoco de vitalidade através de um conjunto de investimentos que 
contemplaram novas e amplas instalações, assim como a incorporação de novos 
equipamentos.
Dentro das novas máquinas instaladas destaca-se, na área da pré-impressão, um 
CtP Heidelberg Suprasetter 75, de última geração; na área da impressão uma 
máquina de offset Heidelberg Speedmaster SM 52-4, e na área do acabamento 
uma encadernadora Heidelberg modelo Eurobind 1300.

Filosofia da M2 

Desde a sua fundação que a M2 se preocupa em mostrar continuamente a sua 
competência, capacidade e disponibilidade para os projectos com os quais se 
envolve.
O prestígio que conseguiu alcançar junto das principais agências e designers 
do mercado, veio provar ser essa a maneira mais certa de conquistar e fidelizar 
clientes.
Tendo como preocupação a inovação constante, a M2 privilegia o trabalho tra-
dicional das artes gráficas, que é rejeitado pela grande maioria dos gráficos, em 
projectos marcados pela qualidade, criatividade e originalidade.
O trabalho de proximidade que desenvolve com os designers na procura das me-
lhores soluções para cada projecto específico, é aquilo que melhor a caracteriza 
e distingue.

Heidelberg Speedmaster SM 52

Com alto grau de automação e integração ao fluxo de trabalho da gráfica, por 
meio do Heidelberg Prinect, a Speedmaster SM 52 está preparada para atender um 
alto volume de trabalho desde tiragens pequenas até as mais longas com muita 
agilidade e produtividade, mantendo a alta qualidade de impressão dos equipa-
mentos Heidelberg. A introdução e retiração das chapas de impressão (opcional), 
a lavagem automática do cauchu, o cilindro impressor e rolagens, colocam a  
Speedmaster SM 52, juntamente com a velocidade máxima de 13.000 folhas/hora 
(opcional de 15.000 folhas/hora), numa máquina possante e económica.
Ágil, altamente produtiva e de rápido acerto, a Speedmaster SM 52 da Heidelberg 
atende às diferentes necessidades da M2 quer em termos de qualidade quer em 
termos de rentabilidade .

A Heidelberg Speedmaster 
SM 52-4 é sinónimo de 
produtividade, eficiência e 
rentabilidade

1. 2. 3.

4.
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Recentes Aquisições

A M2 – Artes Gráficas, Lda é uma empresa que sempre teve o cuidado de dotar-se 
dos meios técnicos mais capazes e mais desenvolvidos do mercado gráfico, por 
forma a garantir a satisfação dos seus clientes. Ao trabalhar essencialmente em 
trabalhos que são considerados, em termos gráficos, verdadeiras obras-primas 
José Martins tem conseguido demonstrar o seu valor entre os seus pares ao  
arrecadar prémios como os Prémios INAPA PORTUGAL / ARJO WIGGINS'07 na 
categoria Grande Prémio do Júri em Impressão com um calendário impresso 
com relevos, estampagens e técnicas especiais em papel de luxo e na categoria 
Convites e Postais, entre outros.

Heidelberg Suprasetter A75

O CtP Heidelberg Suprasetter A75 instalado na M2 tem sido um contributo muito 
positivo para o cumprimento dos prazos de qualidade assim como para a elevada 
qualidade do produto impresso. Com capacidade para produzir até 14 chapas/
hora, este CtP destinado a formatos de 4 páginas impressiona pelo seu design 
atractivo e compacto.
A tecnologia Computer-to-Plate veio revolucionar a indústria gráfica pois, estes 
equipamentos de última geração são totalmente computadorizados e fazem a 
gravação a laser das informações da imagem e do texto, directamente do com-
putador para chapa, eliminando o uso do fotolito. Esta tecnologia fez com que 
os trabalhos fossem processados com maior rapidez e qualidade, tanto para tira-
gens pequenas como grandes. 

José Martins junto 
da máquina de colar 
Heidelberg Eurobind 
1300

Heidelberg Eurobind 1300

Recentemente incorporou no seu parque de máquinas uma máquina de colar 
Heidelberg Eurobind 1300. Com rápidas mudanças de formato e tempos de pre-
paração reduzidos, esta encadernadora é o equipamento ideal para a produção 
de brochuras para tiragens até 7.500 exemplares. Uma estação de preparação da 
lombada que é única nesta classe de máquina permite ir ao encontro dos pré-
requisitos para uma encadernação de capa mole com qualidade de topo.
De entre as muitas novidades desta encadernadora de capa mole incluem-se o 
vibrador ajustável na entrada do bloco, uma estação de preparação da lombada 
fora-de-série, um sistema de aplicação de cola PUR na lombada, um marginador 
de capas vertical com sistema integrado de vincagem e uma saída elevada de alta 
qualidade. 
A Eurobind 1300 pode trabalhar com cola  hotmelt ou PUR garantindo um óp-
timo acabamento de livros com diversos tipos de substratos e gramagens, com 
segurança e flexibilidade, facilitando a abertura e garantindo a qualidade e a 
durabilidade.José Martins e a filha 

Sandra Martins junto 
do CtP Heidelberg 
Suprasetter A75

Investimentos continuados • Confirmam a aposta da M� 
pelas tecnologias Heidelberg de última geração
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Eurodois - Artes Gráficas, Lda • Qualidade, competitividade 
e capacidade técnica ao serviço da indústria gráfica

Fundada em 1988 por José Augusto Constâncio e a esposa Maria do Céu, a Euro-
dois é uma empresa especializada na fabricação de produtos gráficos e uma das 
mais bem sucedidas empresas gráficas a nível nacional, com uma produção que 
serve mercados tão exigentes como são os da área da publicidade.
Impulsionada por uma equipa de 60 pessoas, com uma média de idades de 34 
anos, dinâmica e bem formada, e por uma capacidade tecnológica e qualidade 
de produção excepcional, tendo vindo a cimentar a sua posição no mercado 
gráfico com uma trajectória ascendente contínua. Desde o início, um programa 
de modernização e desenvolvimento ambicioso levou a Eurodois a constantes e 
substanciais investimentos: construção de novas instalações e aquisição de equi-
pamentos tecnologicamente avançados. O mais recente contemplou a compra 
de uma máquina de dobrar Heidelberg Stahlfolder KH 78, um equipamento que 
prima por tempos de mudança de trabalho reduzidos, pela eficiência dos com-
ponentes de automação e operação ergonómica, assim como pela elevada pro-
dutividade e máxima flexibilidade.
Certificada pela NP EN ISO 9001: 2000, qualidade, e pela NP EN ISO 14001:1999 
com registo no EMAS, em termos de ambiente, a Eurodois é uma empresa com 
visão de futuro e com preocupação pelo meio que a rodeia.

Sociedade Gráfica Vale Fetal, Lda • Novo investimento,  
numa Heidelberg Printmaster GTO ��

Situada na Charneca da Caparica, a Soc. Gráfica 
Vale Fetal é uma empresa familiar que já conta 
com cerca de 20 anos de existência. Gerida por 
Cristina Ramos, tem vindo a realizar investi-
mentos dirigidos às diferentes áreas da empresa 
de modo a garantir sempre a melhor qualidade 
do produto final. Primeiro adquiriram uma 
guilhotina Polar 78 XS que veio agilizar a área 
do corte e, recentemente, incorporaram uma 
máquina de impressão Heidelberg Printmaster 
GTO 52. 
“Esta aquisição deveu-se ao facto da que dispú-
nhamos já ser bem antiga e como gostamos das 
máquinas Heidelberg e da assistência técnica 
prestada, nem hesitamos na nossa escolha”, re-
feriu Cristina Ramos.
Com cerca de 6 funcionários, a Soc. Gráf. Vale 
Fetal dedica-se essencialmente à produção de tra-
balhos comerciais (facturas, guias de transporte, 
guias de remessa, recibos, notas de devolução, 
notas de crédito, notas de débito, etc...), cartas, 
envelopes, cartonagens (caixas), cartões de visita, 
convites de casamento, carimbos, fotocompo-
sição, brindes publicitários, etc...

Estado Maior do Exército • Adquire guilhotina Polar �8 XS

A laborar desde 1999 sob a designação Centro de Au-
diovisuais do Exército (CAE), este departamento tem 
como missão dar apoio gráfico e audiovisual ao exér-
cito e a outras entidades desde que devidamente au-
torizado. Com cerca de 25 funcionários, entre civis e 
militares, o CAE dedica-se essencialmente à produção 
de livros, impressos e revistas.
Recentemente incorporaram no seu parque de má-
quinas uma guilhotina Polar 78 XS. Esta decisão foi 
baseado na sua já longa história de ligação aos equi-
pamentos Polar. 
Produtivas e com alta precisão de corte, as guilhotinas 
Polar possuem sistema de programação auto-explica-
tivo, que garantem rapidez e facilidade de manuseio. 
As guilhotinas Polar possuem ainda embraiagem 
hidráulica, que garante óptima transferência de po-
tência com o mínimo de manutenção, correcção di-
recta de medidas, e o exclusivo sistema de troca de 
facas Polar OptiKnife, que permite trocas rápidas e 
fáceis, garantindo uma maior vida útil da faca. 

José Augusto Constâncio junto da nova aquisição

Guilhotina Polar 78 XS

Cristina Ramos e Soraia Costa junto da GTO 52


