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Bom Amigo,
Dura entre nós, há mais de quatro décadas, uma 
amizade afectiva, de mútua e irresistível sim-
patia, que é difícil de explicar àqueles que, no fre-
nesim da vida, só colhem amistanças efémeras, 
sol de pouca dura. Uma amizade que, como já 
uma vez escrevi, nunca foi motivo de constran-
gimentos nos negócios realizados, ou inibidora 
de opções e interesses não coincidentes. Uma 
relação saudavelmente natural e consistente; 
uma espécie de boa-fé semeada, que germinou, 
desenvolveu-se e resultou frutuosa. Embora pa-
reça lisonjeiro o que vou dizer, a verdade é que 
o admiro e aprecio pelo caminho cheio de obs-
táculos que percorreu, com vagar e prudência, 
talvez o mais certeiro método para alcançar a 
meta de um sonho que se materializou.
Quando, recentemente, voltei a pisar, com a 
emoção da primeira vez, o reduto onde passa os 
dias e tem passado todos estes anos, permanen-
temente activo nas mudanças que, com perti-
nácia e serena confiança vai fazendo irradiar, 
olhando para trás, recordei o Homem que então 
conheci, a fervilhar uma inquietação igual 
à minha, e com um coração a bater ao ritmo 
do meu; um Homem aspirando a encontrar as 
coordenadas que o legitimassem, no futuro, 
como um empresário de corpo inteiro; alguém 
que iniciara há pouco os primeiros passos no 
palco da vida, numa actividade alicerçada em 
nenhuma grande certeza, mas com o desejo 
incansável de dar expressão consistente ao seu 
sonho de empresário. Agora, quase quarenta e 
cinco anos depois, emancipado já das suas in-
quietações, encontro-o em contida serenidade, 
mas com a mesma convicção de outrora, a sabo-
rear com deleite a responsabilidade assumida 
de um novo investimento - uma razão de vida 
que não se esgota nunca em si.
O tempo passa por nós na sua pressa e leva 
com ele todas as energias da nossa rotina exis-
tencial, mas apesar das fraquezas do corpo, cá 
vamos aguentando de pé, atravessando a idade 
adulta com a sabedoria nascida da experiência 
a imprimir sensibilidade aos vindouros, para 
que a herança – obra da nossa vida – não perca 
neles o espírito, a têmpera e a força de ânimo 
que legamos. 
Felizes os que se cumprem no que fazem.
Com  amizade e simpatia 

Augusto Monteiro

Nascida por iniciativa de Álvaro Dias e da 
esposa, Helena Dias, esta empresa gráfica 
Setubalense, inicialmente a mais pequenina 
da sua cidade, foi crescendo à medida que 
os clientes também cresciam. Procurando 
sempre fazer seguir a empresa a passo de 
futuro, o seu caminhar, ao cabo de quase 
cinco décadas, durante as quais sempre de-
sejou estar à frente do mercado e apostar na 
actua-lização tecnológica, na formação dos 
seus funcionários, no controlo do processo 
produtivo e na estrutura das suas instala-

ções, conduziram o Armazém de Papéis do 
Sado ao lugar de destaque em que se situa: 
uma das maiores da região e uma das mais 
bem apetrechadas do país.
Tanto no que diz respeito à tecnologia como 
à prestação de serviços e aprimoramento 
dos recursos humanos, bem como o modelo 
de gestão adoptado, agilizando a tomada de 
decisões e tornando a empresa mais trans-
parente, tanto para os clientes como para os 
próprios colaboradores, os objectivos têm 
sido claros: estar apta a atender todo o tipo 
de clientela e acompanhar as necessidades 
do mercado. O exemplo desse comprome-
timento é a área de controlo da qualidade 
certificado em artes gráficas pela norma  
NP EN ISO 9001:2000, que privilegia o desen-
volvimento de parcerias comerciais fortes e 
duradouras e não apenas o acto isolado de 
uma venda.

Todos estes esforços são já reconhecidos 
pelos clientes, que lhes confiam dia-a-dia 
não apenas os seus trabalhos gráficos, mas 
também a sua própria imagem no mercado.
A esse somatório de acções nos últimos anos, 
resultante da crescente profissionalização 
da entidade, acrescentam-se investimentos 
importantes nas áreas da pré-impressão, im-
pressão e acabamento, dos quais apenas desta-
camos os mais recentes: 12 corpos de impressão 
distribuídos por uma Speedmaster XL 75, uma 
Speedmaster SM 74, uma Printmaster GTO 52; 

um CtP Heidelberg Suprasetter S74 SCL; duas 
máquinas de dobrar sendo uma Stahlfolder 
T52, uma linha de acabamento de revista e 
duas guilhotinas Polar 92 e 115 Autotrim. 
António Pinto - licenciado em engenharia 
química, gerente da empresa, membro da 
família e braço direito do tio, tem estado as-
sociado ao desenvolvimento do APS, através 
duma actuação bastante fecunda na racio-
nalização da empresa - atribui o bom desem-
penho do APS  ao facto de estar focado no 
cliente e desenvolver uma relação positiva 
de longo prazo. "Criamos soluções com os 
melhores alicerces técnicos, no menor prazo, 
dentro do que é seguro. O nosso negócio é 
transformar a ideia do cliente em algo exe-
quível e reproduzi-la de modo eficiente", es-
clarece António Pinto, que para além da sua 
entrega às artes gráficas, tem como segunda  
paixão os cavalos e a equitação.

Armazém de Papéis do Sado, Lda (APS)

Quase 50 anos de vida com fôlego para outros tantos...
Heidelberg Speedmaster XL 75 

Tecnologia altamente inovadora que entusiasma!

Álvaro Dias e a esposa Helena Dias António Pinto em prova de equitação

Saída Preset Plus

Heidelberg Speedmaster XL 75-5+LX

Cabeça de sucção do marginador Corpo Impressor com Autoplate XL 75 - opcional

Álvaro Dias junto da sua SpeedMaster XL 75-5+L

A rentabilidade é o critério mais importante. Produzir qualidade 

máxima de forma especialmente rentável: para isso foi concebida 

a Speedmaster XL 75 como parte integral de uma categoria única 

de rendimento no mercado: a Peak Performance Class. 

Graças à automatização dos passos do processo, a Speedmaster XL 75 

minimiza o trabalho dos operários e os tempos de preparação. A 

máquina destaca-se pelas suas enumeras inovações que, com uma 

optimização eficaz dos passos do processo, combinam a máxima 

qualidade de impressão com a máxima produtividade. A mesa de 

comando de alta gama Prinect Press Center e o Sheetfed Control, a 

plataforma de controlo patenteada descentralizada, oferecem uma 

vantagem tecnológica decisiva no controlo da máquina. Tecnologia 

que entusiasma. Com a sua produtividade e rentabilidade - 18.000 

folhas/hora – a Speedmaster XL 75 é a solução óptima no segmento 

médio de alta gama.

Tiragens pequenas com qualidade máxima. Desde há muitos anos, 

o mercado dos produtos comerciais de qualidade pede cada vez 

produtos mais complexos, em tiragens mais reduzidas. Os clientes 

exigem qualidade máxima: Just in time. O número de trabalhos dife-

rentes a elaborar agora em cada turno é maior. Os tempos de prepa-

ração e volume de maculatura que isso gera encurtam as margens 

de benefícios. 

Grandes expectativas com os enobrecimentos. Hoje os clientes 

querem diferenciar-se no mercado e fazem cada vez exigências 

maiores no acabamento dos produtos. O cliente conta que a mani-

pulação de cores especiais e os distintos tipos de verniz, incluindo 

o verniz UV, formam sem dúvida parte da oferta do gráfico. Graças 

às numerosas possibilidades de configuração, a Speedmaster XL 75 

pode adaptar-se exactamente ao seu conceito individual e ao seu 

modelo especial de negócio.
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Armazém de Papéis do Sado, Lda
Heidelberg Speedmaster XL 75 - uma mudança sem precedentes
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