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Astrografe – Artes Gráficas, Lda
30 anos de evolução constante transformaram a Astrografe numa empresa moderna, equipada de alta tecnologia.

Foi em 1980 que Zeferino Cardoso fundou 
a sua gráfica, com a designação de Astro-
foto. Hoje, com cerca de 30 anos de his-
tória, passou de ser uma pequena oficina 
gráfica familiar para se tornar numa em-
presa moderna equipada de alta tecno-
logia, oferecendo soluções globais, desde 
a criação do produto à comercialização. 

A sua última aquisição, uma Speedmaster  
SM 52-5+L-UV (5 cores com corpo de verniz e 
secadores UV para tintas e vernizes), destaca- 
-se pela versatilidade que oferece pois per-
mite imprimir em linha papéis metali-
zados, plástico, PVC, Vinil e PP.  “O valor e 
a dimensão real do que somos hoje como 
empresa é constituída pelas aquisições rea-

lizadas desde há cerca de 30 anos até agora, 
primeiro com as GTO´s e SORM, depois 
com Speedmaster SM 74-4-P+L, SM 52-4 e 
agora com a nova máquina. Na área do aca-
bamento duas Heidelberg Stahlfolder, CtP  
Suprasetter A74 e duas guilhotinas Polar, 
para além de outros equipamentos,” comenta  
Zeferino Cardoso. 

Zeferino Cardoso e Paulo Monteiro, da Grafopel, junto da Speedmaster SM 52-5+L-UV
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Editorial
Findou mais uma Drupa. É, agora, tempo de 
fazer balanço de 14 dias de um evento sem par. 
Tal como era esperado, a Drupa 2008 bateu 
todos os seus records, quer em termos de in-
vestimentos quer em termos de maior número 
de visitantes, cerca de 400.000, a maioria dos 
quais com poder decisório para eventuais inves-
timentos. Talvez por isso, o volume de vendas 
global tenha sido superior a 10 mil milhões de 
euros, o que destaca a importância que a Drupa 
representa para a indústria gráfica mundial. 
Realizada de 4 em 4 anos, tem sempre a 
capacidade de nos deixar com a curiosidade 
aguçada, pois é aqui que muitas empresas dão 
foros de evidência aos lançamentos mundiais 
dos seus equipamentos. Não se trata apenas de 
uma operação de marketing bem elaborada 
mas sim de uma apresentação real onde os 
equipamentos são vistos em ambiente similar 
ao de uma gráfica, revelando o poder da sua 
capacidade e produtividade. 
A Heidelberg foi, sem qualquer dúvida o forne-
cedor gráfico mais em evidência, ao apresentar 
uma monumental gráfica a trabalhar comple-
tamente em rede.
Durante 14 dias milhares de produtos foram 
produzidos, todos com a chancela da Adidas, 
parceiro da Heidelberg neste evento. Centenas 
de demonstrações de produtos realizadas e de es-
pecialistas disponíveis, apoiados por um sólido 
conhecimento da tecnologia gráfica, e a quali-
dade de equipamentos a garantir um produto 
final de excelência, apresentaram um show de 
trabalhos gráficos feitos a  pensar nos milhares 
de visitantes dos quatros cantos do mundo que 
iriam percorrer aqueles dois pavilhões.
E não há nada melhor do que ver todo o trabalho 
e empenho realizado e contemplar depois todo 
esse esforço convertido em encomendas de 
equipamentos ou em perspectivas de tal.
A Drupa, desde 1950, representou sempre o 
maior evento gráfico mundial, que tem levado 
até si visitantes de todo o globo, não deixando 
nunca nenhum profissional gráfico indiferente. 
Apesar das muitas feiras que se vão realizando 
um pouco por todo a parte, nenhuma outra 
consegue convergir tanta atenção como esta. 

A Tipografia Macasi, Lda., sediada em  
Antanhol,  Coimbra, é uma empresa que já 
conta com 16 anos de sucesso no meio gráfico.
Esta empresa foi fundada por Joaquim  
Simões, contando posteriormente com o apoio 
do filho, Carlos Simões, que revelou desde logo 
grande interesse pela área gráfica.
Encontrando-se no mercado com uma postura 
jovem e dinâmica, a Macasi  tem  como finalidade 
principal a qualidade e a rapidez, premissas que 
lhe aportaram uma vasta carteira de clientes.

Com o  objectivo de continuar a merecer a 
confiança dos seus clientes, sentiu a necessi-
dade de melhorar as áreas de pré-impressão 
e acabamento, de forma a obter uma melhor 
qualidade e maior rapidez, adquirindo para 
o efeito um CtP Heidelberg Suprasetter A74 
e uma Guilhotina Polar 78 XS.
“ Após este investimento sinto que tenho 
equipamento para corresponder às exi-
gências do nosso mercado”- afirma Carlos  
Simões (sócio gerente).

Tipografia Macasi, Lda • Coimbra

Suprasetter A74 e Guilhotina Polar 78 XS dinamizam sector produtivo

Empresa Gráfica Feirense, Lda • Sta. Maria da Feira

Instala segundo sistema de corte Polar Autotrim 

A Empresa Gráfica Feirense, Lda.,  de 
Olímpio Fonseca, situa-se em Santa Maria 
da Feira, distrito de Aveiro. Fundada em 
1949 é hoje uma das empresas  mais an-
tigas e mais importante da região centro.  
Olímpio Fonseca, que tem a co-adjuvá-lo 
como directora financeira a filha, Maria 
do Céu Fonseca, economista, e na pro-
dução o experiente e dedicado directivo 
da empresa Joaquim Lima, mais a cola-
boração da equipa humana que dispõe, 
conseguiu, através dos investimentos re-

alizados, afiançar aos seus clientes ser-
viços gráficos de excelência e ampliar a 
capacidade produtiva. 
Recentemente instalara uma segunda 
linha de corte Polar Autotrim preparada 
para Autocut de forma a agilizar ainda 
mais a área do corte.
“Temos apostado sempre por ter a me-
lhor tecnologia e a mais automatizada, 
para que o esforço dos operadores seja 
mínimo e a produtividade seja máxima,” 
comentou Olímpico Fonseca.

Santos & Reis, Lda – Gráf. V. Pinheiro • Vilar Pinheiro

CtP Suprasetter S74 – investimento em alta tecnologia 

Avelino Santos e Manuel Reis criaram a 
Gráfica Vilar de Pinheiro em 1978. Hoje são 
os respectivos genros, José Manuel Carvalho, 
responsável financeiro e Nuno Santos, respon-
sável pela produção, que dão continuidade ao 
projecto por eles iniciado.
Com cerca de 30 funcionários, esta gráfica nor-
tenha tem apostado na inovação tecnológica, 
que iniciou há cerca de 10 anos com a aqui-
sição de uma máquina de impressão offset  
Heidelberg Speedmaster SM 74-4. 

Em 2006 adquirem uma guilhotina  
Polar 78XS, e agora segue-se um investimento 
na área da pré-impressão, com a aquisição do 
CtP Heidelberg Suprasetter S74.
A Suprasetter S74 é um CtP destinado a for-
matos de 4 páginas capaz de produzir até  
19 chapas/hora. A arquitectura da família  
Suprasetter é única e modular. 
“A escolha que fizemos foi baseada na expe-
riência que já temos com os equipamentos  
Heidelberg,” disse-nos Nuno Santos

Joaquim Simões e o filho Carlos Simões junto da Polar 78 XS

Guilhotina Polar 115 XT Autotrim

Nuno Santos junto do CtP Suprasetter S74

Indugráfica – Indústria Gráfica, Lda • Fátima

Adquire Heidelberg Printmaster PM 52-2
A Indugráfica iniciou a sua actividade em 
1985 pela mão de Joaquim Nunes, José 
Maria e Armindo Silva que cedo perce-
beram que para estar num mercado com-
petitivo como é o sector gráfico teriam 
necessidade de evoluir para um patamar 
superior. Isto levou-os a adquirir instala-
ções próprias em 1995 e, tempos depois, a 
renovar o seu parque de máquinas inicial 
por outras melhores e mais produtivas, 

que lhes permitisse melhor qualidade e 
mais competitividade.
Com a incorporação de uma PM 52-2 a em-
presa ampliou as condições de oferta quer em 
versatilidade, quer em rapidez e qualidade de 
impressão.
“Nos meses que levamos com a PM 52 cum-
priram-se as expectativas que tínhamos sobre 
esta máquina de imprimir. Duplicamos a pro-
dutividade e a facturação,” diz-nos José Maria.

José Maria junto da Heidelberg Printmaster PM 52-2

Flash Crítico

Alta competição gráfica
Actualmente, é necessário possuir-se 
condições físicas excepcionais para ser 
desportista de alta competição. A quebra 
consecutiva de recordes, sempre que 
os atletas se confrontam em qualquer 
disciplina, faz pressupor sacrifícios 
consideráveis e preparação metódica e 
cuidada para atingir a meta que muitos 
almejam mas só poucos alcançam.
Para um desportista de primeira linha, o 
sonho é obter resultados espectaculares, 
que o projectem até ao número dos eleitos 
que alcançam a honra de competir pela 
conquista de uma medalha olímpica.
Por analogia, o melhor exemplo desta 
ambição assenta também em alguns 
empresários da indústria gráfica, onde 
há sprinters especializados, corredores 
de barreiras e desportistas que praticam 
várias disciplinas aspirando a ser os 
melhores e os mais rápidos a dominar 
qualquer prova, desde o arranque até à 
meta de chegada, ou seja, desde o início 
de um trabalho até à sua conclusão final. 
Alguns, mal partem logo chegam à meta. 
Estão equipados e preparados para a sua 
disciplina com dez a trinta partidas diá-
rias. Os bons resultados em pequenas ti-
ragens pressupõem certas características 
das corridas de velocidade: preparação 
cuidada e efectivação correcta dos passos 
intermédios para alcançar a meta pró-
xima, como seja, mudanças rápidas de 
chapa e ajustes automáticos para obter 
boas performances. São os campeões das 
corridas de velocidade. As suas organiza-
ções e equipamentos técnicos têm que 
estar tão adequados e aperfeiçoados, que 
logo à segunda passagem já possam levar 
vantagem. Nas tiragens pequenas base-
adas fundamentalmente numa sensível 
qualidade de imagem, só conta um resul-
tado: velocidade e brilhantismo!
Mesmo as grandes empresas gráficas – os 
atletas que praticam várias disciplinas 
em formato grande e médio (packaging e 
editorial), linhas de acabamento de livro 
e revista- também correm, muitas vezes, 
distâncias curtas. Esta tendência pelas 
mini-corridas, leia-se mini-tiragens, au-
menta, mas o ideal é estar mesmo pre-
parado e apto para qualquer distância, 
seja curta ou longa.
Com uma equipa bem treinada e o má-
ximo desempenho, não há limites com-
petitivos para explorar o tecnologica-
mente possível.
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Humberto Lima, Lda  • Caminha

Heidelberg Printmaster PM 52-2 - agiliza produção

A Gráfica do Minho foi fundada em 1952 
por Humberto Lima. As primeiras instala-
ções foram na Rua de S. João, em Caminha, 
onde tinha já máquinas de composição e im-
pressão manual.
Sempre com o objectivo de crescer e dar 
plena satisfação aos seus numerosos clientes, 
a Gráfica do Minho teve a necessidade de rea-
lizar a mudança do domicílio inicial para ou-
tras amplas e modernas instalações, situadas 
na Rua Dr. Frederico Augusto Lourenço.

Com o decorrer dos anos e o falecimento 
do seu fundador, a empresa passou a 
ser gerida pelo filho, Humberto Lima, e 
agora pelos netos, Paulo Lima e Humberto 
Lima.
Recentemente incorporaram no seu parque 
de máquinas uma máquina de impressão 
offset Heidelberg Printmaster PM 52-2, com 
o fim de dinamizar todo o sector produtivo 
desta empresa, que aposta na inovação e nas 
novas tecnologias.

Soc. Ind. Graf. Telles da Silva, Lda • Lisboa

CtP Heidelberg Suprasetter A74 – a tecnologia mais desenvolvida

A Soc. Ind. Gráf. Telles da Silva liderada 
por Dr. Leonel Pires, José António Alves e 
Carlos Condeça é uma empresa gráfica que 
se dedica essencialmente à produção de 
trabalhos comerciais, publicidade, revistas, 
etc. Ao vasto parque de máquinas Heidelberg 
na área da impressão, incluíu recente-
mente um CtP térmico Suprasetter A74, 

assim como programas Heidelberg Prinect.
 “Ter equipamentos Heidelberg significa 
tranquilidade e segurança no investimento 
efectuado,” comentou José António Alves.
A Suprasetter apresenta tecnologia de ponta 
que oferece uma performance fora-de-série, 
que se traduz num aumento significativo da 
capacidade produtiva de uma dada gráfica.

(Da esq. para a Dir) Os filhos, Paulo e Humberto, e Humberto Lima junto da mais recente aquisição. 

José António Alves e Carlos Condeça junto do CtP Heidelberg Suprasetter A74
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Revista Drupa

De forma a conhecer as novidades mais 

relevantes apresentadas pelas nossas re-

presentadas durante a Drupa 2008, pu-

blicaremos brevemente uma informação 

em forma de revista, através da qual po-

derá descobrir, com maior detalhe, tudo 

o que captamos de mais importante nos 

14 dias de duração daquele evento.

Prémio "Red Dot"

Os novos produtos da Heidelberg para 

o grande formato– a Suprasetter 145, 

162 e 190, e a Speedmaster XL 145 e  

XL 162 – foram distinguidos com o prémio 

“Red Dot” pela qualidade de design  

fora-de-série. Este ano foram a concurso 

3202 produtos de 52 países. A Heidelberg 

já totaliza cerca de 16 produtos pre-

miados com estes prémio. 

Primeira XL 162 para a França

A empresa SB Graphic e a SB Graphic 

Plus (uma única empresa que opera 

em dois locais diferentes) encomen-

daram a primeira Speedmaster XL 162 

para França, que será instalada em 

Outubro. Esta gráfica trabalha, actual-

mente, com uma Speedmaster CD 102 

a 5 cores e uma outra a 6 cores, com 

unidade de verniz; uma Speedmaster 

CD 74-5+LX e, recentemente, instalou 

uma Speedmaster CD 102-5+Lx (5 cores 

+ verniz).

Produtos impressos

Do mesmo modo que os meios electró-

nicos vão apresentando novos recursos, 

também os meios impressos se tornarão 

mais inteligentes. Segmentar-se-ão me-

lhor. Seguirão usando combinação com 

outros meios. Personalizar-se-ão e pro-

duzir-se-ão com maior eficiência e qua-

lidade.

A Drupa mostrou a versatilidade e o poder 

dos meios impressos, cujas tecnologias 

disponíveis e em desenvolvimento se tor-

narão cada vez mais imbatíveis.

O mercado continua a exigir produtos 

de excelente qualidade e cada vez mais 

inovadores, capazes de atrair e causar 

impacto ao consumidor final. 


