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Packaging Days

Sob o slogan “Think out of the box”, 
os participantes testemunharam a 
premiere da Primefire 106 – até agora 
só estava disponível nas gráficas dos 
clientes e em ambiente de laboratório 
– completando a extensa gama de solu-
ções no maior centro de demonstração 
do mundo para soluções de embala-
gem. A Heidelberg é o único fabricante 
a integrar a impressão offset e digital, 
incluindo o acabamento através do 
f luxo de trabalho Prinect, abrindo por-
tas para novos modelos de negócios para 
a impressão de embalagens.
Com esta linha, a Heidelberg cimenta 
a sua posição como líder na impressão 
de embalagens e fornece respostas aos 
requisitos actuais e futuros da era da 
digitalização. 
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Müller Martini – Um regresso desejado

EDITORIAL

N
a actividade empre-
sarial, o trabalho de 
construção de uma 
empresa começa pelo 

estabelecimento de metas e 
objectivos que orientem a sua 
projecção no futuro.
Todos os empresários, logo no 
início da sua actividade como 
tal, desenham cenários sobre o 
devir das suas empresas, natu-
ralmente interessados em que 
o projecto prospere e se desen-
volva para que os objectivos 
sejam atingidos no futuro. 
Como as empresas se inserem 
num contexto económico, por 
vezes imprevisível, que as con-
diciona, a sua actuação há-de 
basear-se sempre em conjecturas 
que têm a ver com esse contexto. 
Parece claro que este facto terá 
de estar sempre presente nas 
acções de gestão que se vão pra-
ticando.
Além disso, a par de cumpri-
rem com determinado conjunto 
de objectivos que norteiem a 
sua actividade, de forma linear 
e controlável, tem também de 
haver a consciencialização de 

impor padrões que as distingam 
pela confiança que inspiram no 
mercado, preservando o respeito 
pelos compromissos com forne-
cedores e clientes.
São ainda de considerar os fac-
tores sorte e azar, que tanto 
podem beneficiar como afec-
tar a actividade empresarial. 
São imprevisíveis e acontecem 
inopinadamente, podendo criar 
situações diferenciadas nas con-
sequências. Se é o azar que bate 
à porta, pode destruir todos os 
esquemas estabelecidos e anular 
todas as previsões construídas 
para o desenvolvimento de um 
determinado objectivo. Daí que, 
mesmo que estejamos conven-
cidos que todos os pressupostos 
estão garantidos, estamos sem-
pre sujeitos a demasiados impon-
deráveis que, de um momento 
para o outro, podem alterar o 
curso da vida das nossas empre-
sas.
Praticamente, desde o início da 
Grafopel, lutando por isso, tive 
a grata oportunidade de repre-
sentar a Grapha Müller, que 
mais tarde viria a denominar-

-se Müller Martini (MM). Nesta 
empresa encontrei sempre um 
ambiente familiar cordato e 
empenhado em identificar as 
melhores soluções de coopera-
ção, e os enzimas de confiança 
e de motivação constante para 
desenvolver o meu papel de 
representante, com a eficácia e 
os pressupostos a que me com-
prometi. 
Apesar de, na altura, ser de entre 
todos os representantes o mais 
modesto, não encontrei nunca 
qualquer dificuldade na minha 
relação com os responsáveis da 
empresa. Bem pelo contrário, 
observei sempre na atitude de 
toda a família MM a mesma aten-
ção e consideração que dispensa-
vam aos mais importantes. 
Relacionamento familiar infor-
mal; cumprimento de compro-
missos; fomentar sinergias; prá-
ticas equitativas; regras de jogo 
claras; coesão organizativa para 
uma resposta permanente na 
hora, tendo em atenção a neces-
sidade de agir com sentido de   
urgência, tanto na área comer-
cial como na técnica, eram prá-

Esta crónica caracteriza uma situação em que, pela força das 
circunstâncias nos vemos obrigados a renunciar a posição 
adquirida, com a consciência de ser um recurso com custos 
económicos e sentimentais elevados, mas decisivo num cenário 
em que as vantagens comparativas são determinantes.
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ticas que conservo presentes, que  
vinculam o respeito pelo princípio 
de atribuir e partilhar responsabili-
dades.
Gratamente, reconheço a importân-
cia do significado da MM no início 
de vida da Grafopel face aos exce-
lentes resultados que foi obtendo ao 
longo dos anos, em que atingiu uma 
quota de mercado superior a 80%. 
Neste mundo de competição entre 
empresas, a sustentabilidade de 
uma representação é sempre precá-
ria. A sua perpetuidade está sempre 
sujeita à ditadura das circunstân-
cias. 
Algo que às vezes é imposto por inte-
resses conflituantes entre represen-
tadas, obriga a tomar decisões de 
difícil resolução, que nos deixam a 
alma a sangrar, e tendem a desen-
volver conflitos de consciência em 
quem tem a responsabilidade de 
decidir, de forma corajosa e respon-
sável, pelo parceiro de negócio mais 
vantajoso naquele momento. 
Foi justamente o que aconteceu 
quando, num período de altera-
ção do paradigma estratégico da 
Heidelberg, que teve por objectivo o 
desenvolvimento de produtos confli-

tuantes com o programa da MM, ini-
biu a Grafopel de continuar a repre-
sentar ambas as empresas, tendo de 
renunciar a uma delas, alterando 
todos os pressupostos de amor a uma 
camisola que teve de despir. Tal facto 
constituiu uma fonte de constrangi-
mento face à excelente relação exis-
tente, e às inúmeras oportunidades 
de negócio perdidas. 
18 anos depois, uma nova altera-
ção de paradigma estratégico da 
Heidelberg, marcada desta vez pela 
venda à MM daquilo que lhe era 
concorrencial, veio permitir à Gra-
fopel voltar a vestir a mesma comisola, 
e orientar a sua actuação futura 
com a MM, com o mesmo espírito de 
entrega do passado.
É uma circunstância que ref lecte, 
afinal, a resposta adequada e gene-
rosa a uma das mais secretas e mais 
desejadas aspirações radicadas na 
vontade do autor desta crónica, 
desde quando, por força da situação 
criada, teve de renunciar uma repre-
sentada que contribuiu significati-
vamente para a projecção da Gra-
fopel, e com a qual sempre existiu 
um excelente relacionamento, que 
nunca se extinguiu. 

Augusto Monteiro
Presidente do Conselho  
de Administração

ALGO QUE ÀS 
VEZES É IMPOSTO 
POR INTERESSES 

CONFLITUANTES ENTRE 
REPRESENTADAS, 
OBRIGA A TOMAR 

DECISÕES DE DIFÍCIL 
RESOLUÇÃO, QUE NOS 

DEIXAM A ALMA A 
SANGRAR...
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üller Martini assume o negócio da 
encadernação de capa dura e capa 
mole da Kolbus, incluindo servi-
ços e peças de reposição para todos 
os sistemas de encadernação Kol-
bus instalados em todo o mundo. 
Assim, o negócio de encadernação 
da Kolbus foi transferido para a 
nova unidade de negócios Müller 
Martini Buchbinde-Systeme GmbH, 
que será integrada no grupo Müller 
Martini como uma fábrica indepen-
dente, com domicílio em Rahden. 
O know-how do portfólio de máqui-
nas Kolbus é assumido, apoiado e 
desenvolvido pela Müller Martini. 
Os cerca de 250 funcionários da Kol-
bus do departamento de encaderna-

ção serão incorporados pela Müller 
Martini em Rahden, nas mesmas 
condições de trabalho. 
A Kolbus define o seu foco de negó-
cio em equipamentos para a indús-
tria das embalagens compactas de 
cartão e papel – especialmente para 
o mercado de artigos de luxo, e na 
indústria de fundição e maquina-
ção de peças metálicas.

Sobre a Müller Martini
A Müller Martini é uma empresa 
familiar fundada em 1946 com sede 
na cidade de Zofingen, Suiça, com 
1800 funcionários activos no desen-
volvimento e produção de soluções 
industriais para o acabamento de 

materiais impressos, desde livros de 
capa mole e capa dura até revistas, 
catálogos e espedição de jornais.

Sobre a Kolbus
A Kolbus GmbH & Co. KG, cujo início 
remonta ao ano de 1775, tem a sua 
sede na cidade de Rahden, na Alema-
nha, e possui três fábricas: uma em 
Gerabronn (Baden-Württemberg), 
outra em Krostitz (Saxônia), e uma 
em Kalamazoo (Michigan-EUA). 
As máquinas produzidas pela Kolbus, 
ao longo dos anos, utilizadas na 
indústria gráfica em todo o mundo, 
com plena satisfação dos seus uti- 
lizadores, referenciam a sua alta 
tecnologia. 

Müller Martini e Kolbus 
definem estratégia 
para o futuro.
Em 26 de janeiro transacto, os dois fabricantes de equipamentos para 
encadernação – Müller Martini e Kolbus – deram um passo decisivo para 
expandirem as suas actuais actividades. 

M
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Müller Martini 
Um parceiro forte.
Pioneira na indústria das artes gráficas, Müller Martini é reconhecida 
mundialmente como empresa de topo em produtos e sistemas de acabamento 
(finishing systems). Empresa internacional, familiar e independente, que desde 
que foi fundada em 1946 sempre teve como objectivo identificar as tendências do 
mercado e agir em conformidade.

Máquina de revista  
PRESTO II

Máquina de revista  
PRIMERA MC

Encadernadora de capa mole 
CORONA

Produção de livro de capa dura  
DIAMANT MC
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üller Martini significa:
•  Independência como empresa 

familiar,
•  Conhecimento especializado na 

cadeia de valor da indústria das 
artes gráficas,

•  Inovações e engenharia suíça,
•  Ampla resolução de problemas e 

conhecimento dos sistemas,
•  Proximidade dos clientes e merca-

dos.
Com mais de 20 empresas de vendas 
e serviços, 40 agências e unidades 
de produção na Suíça, Alemanha, 
EUA e China, a Müller Martini pode 
fornecer rapidamente suporte em 
todos os continentes. Entre os pro-
fissionais de vendas e serviços tec-
nicamente experientes, estão tam-
bém os principais consultores da 
indústria das artes gráficas, que 
buscam sempre a solução ideal para 
o cliente.
A Müller Martini é, desde há muito, 
o fabricante líder mundial de 
máquinas e sistemas para o acaba-
mento de produtos impressos em 

offset e digital, e logística de jornais. 
Estes sistemas são desenvolvidos, 
fabricados e comercializados em 
Zofingen. Existe, também, um cen-
tro de know-how para encadernação 
em Felben, no cantão de Thurgau. 
A unidade de negócios de acaba-
mento para produtos impressos está 
organizada na Müller Martini Book 
Technology GmbH, em Bad Mergen-
theim (Alemanha), onde são fabrica-
dos os sistemas de produção de capa 
dura.
A história de sucesso começou há mais 
de 60 anos com as máquinas de coser 
à linha. Hoje, a gama de produtos 
inclui uma gama completa de máqui-
nas de alcear, bem como soluções de 
produção que podem ser incorpora-
das em gráficas de jornal e correios 
por todo o mundo. Na impressão digi-
tal, a Müller Martini oferece soluções 
adicionais para novos mercados com 
sistemas híbridos para máquinas de 
revista, encadernadoras de capa mole 
e produção de livros de capa dura. 

GAMA DE FABRICO:

Máquina de revista
Tempo 220 - 22.000 ciclos/h
Primera MC - 14.000 ciclos/h
Presto II - 9.000 ciclos/h

Encadernadoras capa mole
Corona - 18.000 ciclos/h
KM 412 - 18.000 ciclos /h
Bolero - 9.000 ciclos/h
KM  610 - 9000 ciclos/h
Alegro - 7.000 ciclos/h
KM  200 - 5000 ciclos/h
Pantera - 4.000 ciclos/h
Vareo - 1.350 ciclos/h

Produção de livro de capa dura
BF 530 - 4.200 ciclos/h
Diamant MC - 3.600 ciclos/h
BF 513 - 1.800 ciclos/h

Máquina de coser à linha
Ventura MC 200 - 12.000 ciclos/h
Ventura MC 160 - 9.600 ciclos/h

Inserting
Proliner com coliner - 45.000 ciclos/h 
FlexLiner - 30.000 ciclos/h

Direct Mailing
Mailliner - 30.000 ciclos/h

DIGITAL

Blocos 
Sigmaline - 305 m/min

Revista
Primera MC Digital - 14.000 ciclos/h
Presto IT Digital - 9.000 ciclos/h

Capa mole
Alegro - 7.000 ciclos/h
Pantera - 4.000 ciclos/h
Vareo com InfiniTrim - 1.350 ciclos/h

Capa dura
Diamant MC Digital
Ventura MC Digital - 12.000 ciclos/h

M
Müller Martini é uma empresa familiar fundada em 1946, 
com sede na cidade de Zofinger, Suíça.
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PACKAGING
DAYS

Heidelberg mostrou soluções de embalagem para o 
futuro, em digital e offset. Equipamentos em foco: 
Speedmaster XL 145, XL 106, XL 75 Anicolor UV e 
Primefire 106 digital, Promatrix 106 CSB 
e Diana Easy 115.

Produção just-in-time, 
a crescente tendência 

para tiragens reduzidas, 
combinadas com margens 
baixas, são sem sombra de 
dúvida os grandes desafios 
que enfrentam as gráficas 

actuais. Processos de 
produção lean, máquinas 
de impressão altamente 
automatizadas e de alto 

desempenho são, portanto, 
condições fundamentais 

para a salvaguarda da 
competitividade na 

impressão de embalagens 
industriais. 

O conceito inovador de 

operação Push to Stop, 
abre caminho para a 

impressão autónoma. Na 
impressão de embalagens, 

devido à sua alta 
complexidade e muitas 

cores directas, a impressão 
com visualização e 

navegação permanente 
ajuda o operador a obter o 
melhor resultado possível 
no menor tempo possível. 

Isto é obtido utilizando 
o software de operação 

Intellistart 2, que se 
encontra na consola de 

controlo da máquina 
Prinect Press Center XL 2.

TECNOLOGIA 
BASE DO SUCESSO

TECNOLOGIA 
PUSH TO STOP

ais de 400 visitantes de todo o mundo 
estiveram presentes no evento que 
decorreu no Print Media Center 
Packaging, em Wiesloch - Alemanha, 
o maior centro de demonstrações 
do mundo para soluções de emba-
lagens. O tour informativo “Packa-
ging as you like” mostrou como a 
Primefire 106 e a Speedmaster XL 106 
são complementos perfeitos para 
cativar novos clientes e desenvolver 
novas áreas de negócios.
Através da utilização de dois traba-
lhos idênticos, a Heidelberg mostrou 
como a impressão digital e offset ofe-
recem desenvolvimentos de produ-
tos economicamente viáveis. P. ex., 
os clientes podem, agora, produzir 
tiragens grandes, bem como tiragens 
personalizadas ou tiragens prelimi-

nares pequenas. A Heidelberg garante 
consistência de cores de uma ponta 
à outra. No acabamento, máqui-
nas como a autoplatina de corte- 
-e-vinco Promatrix 106 CSB com esta-
ção de separação e a nova máquina 
de dobrar, fechar e colar caixas Diana 
Easy 115, podem ser usadas tanto em 
trabalhos de offset ou digital.
  Imagine uma grande gráfica de emba-
lagem em produção, equipada com 
várias máquinas de impressão offset 
Heidelberg como, p. ex. as Speedmas-
ter XL 145, XL 106, XL 75 Anicolor UV,  
Primefire 106 digital, e no acaba-
mento a autoplatina Promatrix 106 
CSB, de corte-e-vinco, e Diana Easy 
115 de dobrar, fechar e colar caixas 
flexíveis trabalhando tanto em pro-
dutos offset como digital. 
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Produção pronta para envio
Heidelberg Versafire

PORTO:
Av. Mário Brito, n.º 4644, Apartado 5023 | 4456-901 Perafita

Tel.: +351 229 990 100 | Fax: +351 229 990 169

LISBOA:
Av. Fontes Pereira de Melo, n.º 19, Abrunheira | 2710-089 Sintra

Tel: +351 219 257 800 | Fax: +351 219 257 839

www.grafopel.pt | mail@grafopel.pt

Experimente, agora, maior flexibilidade digital.
A Versafire da Heidelberg não só permite o processamento de uma 
gama incomparável de substratos, como também garante 100% de 
integração digital com o inigualável Prinect Digital Frontend.

heidelberg.com/Versafire
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• "Vermelho invisível" para aplicativos de segurança
• Primeiro branco depois CMYK para efeitos especiais com papel colorido
• Cor inline automática e excelente medição de registo
•  Integração simples no fluxo de trabalho de produção com o Prinect 

Digital Frontend

A nova Versafire EV
Aplicações comerciais criativas.

A Heidelberg oferece, agora, um sistema de 
produção digital verdadeiramente versátil, 
projectado para novos utilizadores, bem como 
para provedores de impressão digital experien-
tes. Um sistema de produção flexível especial-
mente projectado para atender, idealmente, 
aos requisitos da indústria das artes gráficas, 
de modo a que possam aprimorar ainda mais 
o seu modelo de negócio digital, optimizando 
o processo.

Destacar-se pelos efeitos especiais
Com o novo toner especial "vermelho invi-
sível", a Versafire EV oferece, agora, um total 
de cinco cores especiais. Para além do branco 
opaco, branco transparente, amarelo néon e 
rosa néon, o "vermelho invisível" oferece apli-
cações adicionais de embelezamento. À luz 
do dia, tem um efeito ligeiramente brilhante 
e sob luz UV, o toner brilha vermelho vivo. 
O uso do "vermelho invisível" oferece protecção 
contra a cópia e é particularmente adequado 
para aplicativos relevantes de segurança. 
As cinco cores especiais facilitam uma grande 
variedade de aplicações criativas, como a 
impressão de cartazes luminescentes, convites, 
bilhetes de entrada, pulseiras, folhetos publi-
citários brilhantes e elementos de segurança 
para produtos impressos.

Resultados de impressão de alta qualidade e precisão
A nova calibração automática e registo em 

linha fornecem um alto grau de estabilidade, 
precisão e qualidade melhorada. A medição da 
cor em linha e a calibração automática ocor-
rem antes do processo de impressão e garan-
tem uma estabilidade da cor constante em toda 
a sua execução. A melhor qualidade de imagem 
é alcançada graças à nova resolução de 4.800 x 
2.400 dpi.

A Versafire EV tem uma velocidade de impres-
são aumentada de 85 ou 95 páginas A4 por 
minuto e processa gramagens até 360 g/m2, 
garantindo um alto nível de produtividade. 
Para além disto, o sistema é capaz de impri-
mir banners até um comprimento de 700 mm 
(duplex) e até 1.260 mm (simplex).

Integração ainda melhor graças ao novo Prinect 
Digital Frontend
O Prinect Digital Frontend (DFE), desenvol-
vido pela Heidelberg e único no sector da 
indústria gráfica, permite integração inteli-
gente entre os processos de impressão digital e 
offset. Ao utilizar este DFE, a Versafire EV pode 
ser facilmente integrada no fluxo de trabalho 
existente na gráfica, ao mesmo tempo que 
processa dados de impressão variáveis consi-
deravelmente mais rápidos. Dispõe, ainda, de 
um novo ecrã táctil de 17 polegadas, que per-
mite uma visão geral clara de todos os dados 
da máquina e tipos de papel, garantindo uma 
operação fácil de usar. 
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“Permanecemos atentos à evolução na área 
da impressão digital. Por isso, integramos 
uma unidade Heidelberg Versafire, 
modelo EV, comportando características 
muito avançadas, permitindo aplicações 
comerciais criativas.”

Mariana de La Fuente
Saúde, Sá & Ca., Lda.

“Uma segunda unidade de impressão 
digital vem reforçar a nossa capacidade, 
principalmente para atender às tiragens 
curtas e na hora com a qualidade que é 
exigível pelos nossos clientes.”

Joaquim Gomes
Empresa Diário do Porto, Lda.

“A instalação de uma segunda Heidelberg 
Versafire modelo EV, é um passo à frente 
em impressão digital, graças à introdução 
de novas aplicações, que nos dão maiores 
oportunidades de negócio.”

João Faria dos Santos
ACD Print, S.A.

Versafire

Luís Gomes, operador da VERSAFIRE
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A melhor referência.
A satisfação dos nossos clientes.

“Paralelamente ao investimento na nova 
Heideberg Speedmaster CX, numa 
perspectiva da impressão digital para 
tiragens curtas, de qualidade comparável 
ao offset, optamos também pela Heidelberg 
Versafire EV, atendendo às suas excepcionais 
características.”

José Dias
Invulgar – Artes Gráficas, S.A.

“A Versafire CV foi uma opção pensada 
e decidida, tendo em vista a qualidade, 
versatilidade e evolução de uma marca que nos 
é familiar e tem acompanhado as etapas da 
nossa empresa.”

António e Pedro Viana
Viana & Dias, Lda.

“A Heidelberg Versafire EV é uma máquina de 
impressão digital praticamente sob medida 
para o perfil da nossa empresa, nesta área, 
garantindo uma qualidade final tratada 
com arte.”

Fernando Garcez
Grafitime – Artes Gráficas, Lda.

Joana Moreno, designer
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All4Labels Schweiz AG, com sede em St. Gallen, (anteriormente Omnipack AG) 
foi um dos primeiros clientes da Gallus a instalar a bem sucedida Gallus 
Labelmaster para os testes em ambiente real. Apoiados pelos técnicos da 
Gallus, esta Gallus Labelmaster foi instalada e colocada em operação em 
pouco tempo. Equipada com 9 unidades f lexográficas e com uma velocidade 
de impressão até 200 metros/ minutos superou todas as expectativas, quer em 
termos de f lexilidade quer em qualidade de impressão.
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TESTES, EM AMBIENTE REAL, APROVADOS COM DISTINÇÃO

Gallus Labelmaster 
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No período de um ano, a Gallus Labelmaster 
passou por todos os requisitos de alta qualidade 
numa empresa de impressão, na produção em 

série de etiquetas e filmes – a All4Labels Schweiz AG com 
sede em St. Gallen (anteriormente Omnipack AG). Desde 
o início, os impressores da All4Labels ficaram entusias-
mados com o manuseio intuitivo, as rápidas mudanças 
de trabalho e a alta velocidade da máquina. “É simples-
mente fantástica”, diz Patrik Fehr, director de produ-
ção da All4Labels. “Não importa a velocidade com que 
a máquina está a trabalhar, a imagem impressa está 
sempre no registo pretendido. Os engenheiros da Gallus 
fizeram, realmente, um óptimo trabalho aqui. O que 
também é impressionante é que somos extremamente 
eficientes e económicos com esta máquina. Graças ao 
curto espaço entre as unidades de impressão e às rápi-
das mudanças de trabalho, produzimos menos resí-
duos e estamos prontos para imprimir em intervalos de 
tempo mais curtos”. 

Características técnicas
Através de um ecrã táctil IHM, a máquina pode ser contro-
lada centralmente, garantindo assim uma intervenção 
manual rápida e fácil, o que reduz os tempos de confi-
guração. Os cilindros de liga leve de alumínio especial-
mente projectados para este tipo de máquina podem ser 
trocados em três tempos, o que é outro factor importante 
para mudanças rápidas de trabalho. A câmara do tin-
teiro optimizada com lâmina do tinteiro utiliza apenas 
250g de tinta, o que mantém os custos baixos, evitando 
salpicos de tinta bem como a formação de espuma. 
A recém projectada unidade flexográfica é accionada 
por dois servomotores, oferecendo, desde o início, uma 
qualidade de impressão fora de série. Para o design 
desta unidade flexográfica, foi utilizado o know-how 
da impressão offset plana da Heidelberg. Para além 
do equipamento flexo, também foi desenvolvida outra 
unidade de impressão serigráfica que oferece acaba-
mento de alta qualidade. De um modo geral, a Gallus 
Labelmaster destaca-se pelo design desta plataforma 
especial e é configurável individualmente de acordo 
com as necessidades do cliente. Com interfaces abertos, 
a máquina proporciona um investimento de alta segu-
rança e a possibilidade de reagir de maneira flexível a 
futuras mudanças no mercado. 

A máquina de impressão de etiquetas mais rápida 
alguma vez construída – 200m/min.

Lançamento da Gallus Labelmaster na China.

Fácil de operar, a Gallus Labelmaster permite 
mudanças de trabalhos em menos de 3 minutos.

A Labelmaster destaca-se pelo design e proporciona 
um investimento de alta segurança.



Polar
Completou portfólio Digicut

O fabricante de máquinas de corte Polar apre-
sentou, em Abril, a sua mais recente entrada 
no seu portfólio de máquinas de corte a laser:  
a Digicut Plus.

A Digicut Plus fecha a lacuna que existia 
entre a Digicut Eco (pequenas tiragens) e a 
Digicut Pro (grandes tiragens). O processa-
mento a laser nos modelos Plus e Pro é feito 
"on the fly", ou seja, a folha é conduzida por 
uma correia transportadora em movimento 
contínuo até à área de trabalho do laser. Não 
há restrições de comprimento do material.

A correia de transporte desenvolvida pela 
Polar para a Digicut Pro evita, também, vestí-
gios de queimado no material. O coração da 
Digicut Plus e da Digicut Pro está no laser. 
Este funciona com base na tecnologia Galvo, 
um sistema de espelho que permite alta velo-
cidade de processamento, o que faz com que 
sejam adequadas para o processamento de 
tiragens maiores.

A entrada e saída dos materiais é modular e 
podem ser personalizadas. Na versão standard, 
o material é conduzido através de uma correia 
de transporte, mas como opção também estão 
disponíveis um marginador e uma saída. Tam-
bém é possível, aumentar a automatização 
através de robots. Um sensor detecta a borda 
do material ou o início da impressão/grava-
ção, e consequentemente o laser é alinhado 
com precisão. Todos os parâmetros do laser 
necessários para o processamento são defini-
dos antecipadamente através de software.

Além das aplicações padrão, como corte, 
picote e gravação, por exemplo, também 
podem ser obtidos efeitos especiais através da 
personalização – de uma só vez e sem ferra-
mentas. Quase não há limites para o design. 
Por sua vez, os substratos não estão limitados 
a papel, também pode utilizar madeira, acrí-
licos, tecidos, etiquetas, pedra, azulejos e ali-
mentos. 
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DIGICUT PLUS
Adequada para tiragens 
médias.
Velocidade de processamento: 
2.500 folhas por hora.
Formato da folha: 
300 mm x ilimitado

DIGICUT PRO, ideal 
para grandes tiragens. 
O processamento é feito 
"on the fly", ou seja, a 
folha é conduzida por uma 
correia transportadora em 
movimento contínuo até à 
área de trabalho do laser.

A gama de fabrico Digicut 
completa: DIGICUT ECO 
(pequenas tiragens), 
DIGICUT PLUS e DIGICUT 
PRO.
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Artes Gráficas, S.A.
A primeira gráfica portuguesa a instalar a nova Heidelberg Speedmaster CX 75. 
Transcorridos apenas oito meses do início da sua comercialização, a nova 
Speedmaster CX 75 destaca-se pela introdução de inúmeras inovações e a 
integração de comprovados complementos de outras séries, convertendo-se 
assim, dentro do seu segmento de formato, num sinónimo de produção 
racional no âmbito da impressão offset comercial.
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m Administrador e um Director 
Comercial não têm que ser neces-
sariamente amigos para levar com 
êxito uma empresa, mas tão pouco 
é uma desvantagem que o sejam de 
facto. Bem pelo contrário! 
José Dias, administrador, e Abílio 
Soares, director comercial, são um 
bom exemplo disso. 
Há mais de 30 anos que mantêm 
uma grande amizade, que começara 
quando ambos, na mesma altura e 

na mesma gráfica, iniciaram a sua 
aprendizagem no ofício. 
Mesmo na hora aguda de decidirem 
as suas vidas quando a gráfica onde 
trabalhavam cessou a actividade, 
unidos pelo mesmo pensamento e 
vontade, afirmaram essa amizade 
de amigos para sempre e, associa-
dos a outros colegas, montaram a 
sua própria empresa. 
Apesar das dificuldades iniciais, e 
muitas foram, nunca este dinâmico 
duo deixou de lutar lado a lado, 
aliados no mesmo desafio. E mesmo 
nos momentos em que o ambiente 
interno da empresa é de algumas 
incompreensões e sofre algumas 
mudanças, foi sem ressentimentos 
e sempre com grande espírito de 
cooperação, compreensão e ami-
zade, que alteraram na empresa o 
que tinha de ser alterado. 
“Em mais de 30 anos que levamos 
trabalhando juntos, não me recordo 
de alguma vez termos brigado a 
sério,” comenta José Dias, enquanto 
Abílio Soares assenta com a cabeça. 
“É óbvio que nem sempre estamos 
de acordo, mas a maioria das vezes 
encontramos rapidamente uma 
solução,” diz Abílio Soares, acres-
centando: “Para nós é algo natural 
pedir a opinião um do outro.”
Autênticos profissionais da indús-
tria gráfica, com valiosos conheci-
mentos técnicos do sector desde a 
impressão ao acabamento, burila-
dos por anos de afinco na profis-
são, aliam ao saber o bom senso, a 
prudência, o esforço, o sacrifício e 
a fé para responder aos problemas 
que o funcionamento imperfeito do 
mercado e da economia provocam 
no dia-a-dia das empresas. 
Conscientes das suas responsabi-
lidades como impulsionadores do 
desenvolvimento da Invulgar, a sua 
amizade de longos anos vividos 
com o coração e a razão, levá-los-á 
sempre a estar em perfeita sintonia 
no projecto que abraçaram, cada 
um contribuindo para o êxito da 
empresa.  

U
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À esq. Abílio Soares director comercial; 
À dir. José Dias, administrador da Invulgar, S.A. 



Crescer sustentadamente
A empresa Invulgar – Artes Grá-
ficas, S.A., fundada em 1996 e 
situada no Parque Industrial nº1, 
na cidade de Penafiel, é a pri-
meira gráfica nacional a dispor da 
nova máquina de impressão offset 
Heidelberg Speedmaster, modelo 
CX 75, formato 53x75 cm., configu-
rada com 4 cores e sistema de enver-
nizamento em linha.
Gráfica comercial clássica igual a 
tantas outras, a Invulgar nasceu 
pequena, mas com o passar do 
tempo foi crescendo até se tornar 
numa empresa de certa magnitude, 
graças ao serviço e qualidade que 
oferecem. É óbvio, que quanto mais 
cresce uma empresa, maior é o 
nível de exigência. José Dias, admi-
nistrador, que valoriza especial-
mente a qualidade, confia nos seus 
profissionais, que sabem a forma 
como fazer as coisas até ao último 
detalhe. 

Mercado competitivo
Num mundo em que as tiragens são 
cada vez mais pequenas, a erosão 
dos preços aumenta e os prazos de 
entrega são cada vez mais curtos, 
justificava investir num equipa-
mento de tecnologia com garantia 
de futuro, que permitisse cobrir 
rentavelmente o segmento de tira-

Os impressores da Speedmaster CX 75 trabalhando com outra segurança e qualidade e descobrindo 
o potencial da "sua" máquina, sorriem com boa disposição para o trabalho.
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gens pequenas, que são o seu pão 
nosso de cada dia, e fosse porta de 
acesso a eventuais grandes tiragens. 
Abílio Soares, ilustra a problemática 
das tiragens, dos preços e dos pra-
zos com um bom exemplo: “Se antes 
nos encomendavam 10.000 exempla-
res de um produto, hoje solicitam 
tiragens de apenas 1.500 ou 2.000 
exemplares, a ser possível ao mesmo 
preço e com prazos de entrega 
irrealizáveis.” Por outras palavras, 
José Dias, é conciso: “As gráficas 
vêm espremendo a sua margem de 
lucro para a linha d´água, numa 
pressão competitiva permanente. 
Engane-se quem pense que esta 
prática vai mudar ou que a pressão 
dos preços vai parar. Hoje, as gráfi-
cas têm de render muito mais com 
menos dinheiro.” E, pontualizando: 
“Temos, sobretudo, de estar focados 
no tipo de estruturas que precisa-
mos ter para obter lucro dentro das 
regras que são estabelecidas pelo 
cliente.” Este administrador, que 
vai marcando o passo da empresa, 
não tem dúvida quando afirma que 
com a concorrência reinante no 
mercado, o mais importante é che-
gar primeiro, persuadir e convencer 
através da qualidade antes de tudo, 
mas também pelo profissionalismo 
e compromisso. Não é estranho que 
com esta atitude, e graças à elevada 
qualidade dos seus trabalhos, o 
negócio marche em ascensão per-
manente. 

Carteira de produtos
A carteira de produtos da Invulgar 
– Artes Gráficas, S.A. inclui, prati-
camente, todo o tipo de trabalhos 
gráficos, desde catálogos, brochuras, 
desdobráveis, folhetos, mailings, car-
tazes, revista e livro, a embalagens 
promocionais, relatórios, manuais, 
teses, etc.. Estas são algumas das solu-
ções que a empresa oferece dentro de 
um pacote ainda mais abrangente de 
serviços, que disponibiliza aos seus 
clientes. “Os produtos comerciais são 
e continuarão sendo a nossa princi-
pal fonte de receita, muito embora 
tenhamos vindo a criar capacida-
des adicionais que permitem desen-
volver e ampliar a nossa actividade 
para outras áreas afins do sector  
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gráfico”, refere o director comer-
cial. “A compra desta nova máquina 
Speedmaster CX 75 constitui um 
passo lógico e uma resposta conse-
quente com as condições actuais de 
mercado. Ganhar competitividade, 
melhorar a qualidade e oferecer 
um diferencial no produto acabado 
com aplicação de verniz em linha, 
permite-nos consolidar a nossa já 
reconhecida qualidade e alcançar 
novos padrões de eficiência. Hoje 
podemos oferecer aos nossos clientes 
uma gama mais ampla de suportes 
de impressão e tempos de produção 
muito mais curtos,” justifica.
Por sua vez, José Dias, corroborando 
as palavras do seu director comer-
cial, comenta: “O nosso actual poten-
cial na área da impressão é um refe-
rente em todo o âmbito da empresa, 
pois influencia a produtividade dos 
restantes sectores.” 

Um equipamento perfeitamente coor-
denado
Como todas as máquinas de impressão 
offset produzidas pela Heidelberg, a 
Speedmaster CX 75 também marca a 
diferença oferecendo uma qualidade 
inigualável a nível mundial, confi-
gurando uma excelente combinação 
de agilidade, versatilidade, comodi-
dade e produtividade. Uma máquina 
que brinda novas oportunidades a 
todos os gráficos, contribuindo a 
cimentar o seu êxito. Qualquer que 
seja a sua configuração, foi conce-
bida para as exigências cada vez 
maiores dos clientes e do mercado. 
Baseada na comprovada tecnologia 
de outras séries, foram introduzidas 
numerosas inovações destinadas a 
aumentar o seu rendimento, con-
vertendo-a num elemento óptimo 
cobrindo toda a gama de trabalhos 
comerciais, desde a impressão de 
prospectos até à produção de tra-
balhos da mais alta qualidade, com 
aplicação de verniz em linha.
A par da comodidade de manejo, da 
tecnologia sofisticada e da versati-
lidade, também se requer uma alta 
dose de resistência. Nesse sentido, a 
Speedmaster CX 75 é também ela um 
portento de robustez e potência. 
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“O NOSSO ACTUAL 
POTENCIAL NA ÁREA 
DA IMPRESSÃO É UM 
REFERENTE EM TODO O 
ÂMBITO DA EMPRESA, 
POIS INFLUENCIA A 
PRODUTIVIDADE DOS 
RESTANTES SECTORES.”

JOSÉ DIAS
ADMINISTRADOR DA INVULGAR, S.A.
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Características fora-de-série
Os factos num relance

Equipamento:
•  Prinect Press Center 2 – estação de controlo com 

sistema intuitivo de orientação do operador 
Intellistart para configuração rápida e orientada 
do processo. Extremamente fácil de usar.

•  Alta capacidade de parametrização das 
configurações do formato, espessura do substrato, 
predefinições de tinta e compensação da 
velocidade.

•  Os sistemas de gestão da cor Prinect Easy Control 
e Prinect Image Control fazem com que o 
processo de impressão seja fiável e padronizado.

•  Também disponível no formato de folha de 
605 x 750 mm; para mais repetições na folha 
impressa.

•  Sistema de transporte das folhas com tecnologia 
Venturi que permite uma condução suave e 
controlada de uma ampla gama de substratos, 
desde o marginador até à saída.

•  Programas de lavagem personalizados para 
uma lavagem rápida e completa da unidade de 
tintagem, dos cauchús e cilindros de impressão.

•  A tecnologia DryStar® fornece os sistemas de 
secagem perfeitos para diferentes aplicações.

Destaques: 
•  Configurável à medida com quatro a seis unidades 

de impressão, opcionalmente com unidade de 
verniz e vários sistemas de secagem (DryStar 
Coating/ Combination / UV / LE UV / LED).

•  Maior qualidade de impressão a uma velocidade 
máxima de impressão de 15.000 folhas por hora.

•  Alta flexibilidade graças a uma ampla gama de 
substratos, desde papel leve até cartolina 
(0,03 mm - 0,80 mm). 

•  Uma das impressoras mais estreitas nesta classe 
de formato combinada com a melhor ergonomia 
graças ao seu conceito operacional inovador. 

•  Os valores predefinidos fornecem uma maneira 
rápida de obter uma produção fácil e reproduzível 
com qualidade de impressão consistentemente 
alta. 

•  O marginador Preset Plus configura 
automaticamente o formato e o ar necessário 
consoante a espessura do papel, reduzindo os 
tempos de acerto e o deslocamento constante da 
folha.

•  Saída Preset Plus com excelente qualidade 
da pilha a alta velocidade e ecrã táctil para 
configurações rápidas e precisas na saída.
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A Speedmaster CX 75 é uma máquina de impressão em frente e flexível na 
gama de formatos 50 x 70 com uma construção polivalente especialmente 
concebida para atentar os desafios do futuro. Oferece um conceito 
moderno de impressão com soluções inovadoras. 
O resultado é uma máquina de impressão versátil e económica, 
perfeitamente adaptada aos requisitos de cada cliente e ao seu sucesso.

•  A unidade de verniz com sistema anilox garante 
uma aplicação uniforme do verniz. A mudança 
automatizada da chapa do verniz e do cauchú reduzem 
os tempos de acerto. Mudanças fáceis do rolo anilox 
e do verniz aumentam ainda mais a flexibilidade do 
equipamento. 

•  Secagem perfeita em substratos espessos e a altas 
velocidades graças à saída alongada e ao secador 
DryStar Combination com tecnologia de bicos 
redondos.

Fábrica inteligente

Prinect – fluxo de trabalho integrado.

 
•  Módulos de software para controlo automatizado e 

transparente da produção

 •  Prinect Production integra pré-impressão, 
impressão digital e offset, bem como o acabamento

•  Portal Prinect abre portas digitais, 
independentemente do trabalho e tempos de 
produção

•  Prinect Business liga a administração à produção

•  Prinect Media permite comunicação moderna, 
tanto online como impressa

E
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1  Tecnologia anti-estática 
•  A tecnologia anti-estática StaticStar minimiza a 

carga electrostática, especialmente nos materiais 
finos, e optimiza o transporte da folha a altas 
velocidades de produção.

2  Marginador 
•  Marginador Preset Plus com correia de sucção 

central e tracção pneumática para alinhamento 
preciso da folha de modo a garantir uma 
produção ideal.

3  Unidade de tintagem e sistema da molha 
•  A unidade de tintagem e o sistema da molha 

oferecem capacidade de resposta e estabilidade da 
cor. As funções relevantes podem ser controladas 
remotamente, incluindo a função de controlo 
simultâneo das zonas de tinta em todas as 
unidades de tintagem o que permite um consumo 
mínimo de tinta.

•  A função Vario evita sujidades durante a execução 
da produção.

4  Mudança de chapas 
•  O AutoPlate Pro permite mudanças de chapas 

totalmente automáticas no menor tempo possível.

5  Dispositivos de lavagem do cauchú 
•  Lavagem extremamente rápida com excelentes 

resultados.
•  Instalação e remoção fácil e ergonómica, bem 

como troca rápida dos panos de lavagem.

6  Transporte das folhas 
•  O sistema de transporte das folhas com a 

tecnologia Venturi no marginador e na saída e 
o sistema de ar orientado garantem a condução 
suave da folha.

•  Cilindro de Transferência com duplo diâmetro 
para uma ampla gama de substratos.

7  Unidade de verniz 
•  Os ajustes de registo podem ser efectuados numa 

ampla gama através do Prinect Press Center.

8  Sistema de secagem 
•  As completamente integradas tecnologias de 

secagem DryStar estão totalmente optimizadas 
com o transporte das folhas.

Speedmaster CX 75-5+L. A máquina apresentada é uma configuração tipo.
Algumas das características apresentadas são opcionais.

Pilhas perfeitas graças à saída Preset Plus 
garantem operações suaves de acabamento. 

A unidade de verniz quando combinada com 
os secadores DryStar permite excelentes 
resultados de envernizamento e secagem, 
mesmo em altas velocidades.

O espaço generoso entre os corpos de 
impressão e os degraus basculantes 
permitem rapidez e facilidade de operação.

9 8 8 7
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9  Saída 
•  A saída Preset Plus recebe automaticamente 

todas as configurações relevantes dos dados 
predefinidos.

•  A alta qualidade de impressão em diferentes 
aplicações é possível graças ao posicionamento 
livre dos travões de folha, à opção de uma posição 
inclinada e à fácil remoção dos módulos de 
travões da folha com correia de sucção.

•  Sistema pré-ajustável de fornecimento de ar com 
canais em “favo de mel” garante a distribuição 
ideal dos fluxos de ar e a saída precisa dos 
diferentes materiais.

Speedmaster CX 75-5+L. A máquina apresentada é uma configuração tipo.
Algumas das características apresentadas são opcionais.

Transporte da folha muito suave graças aos 
cilindros de impressão de duplo diâmetro e à 
tecnologia Venturi.

A unidade de tintagem e o sistema da molha 
permitem uma cor estável durante todo o 
ciclo de produção.

O marginador Preset Plus fornece a melhor 
plataforma de lançamento para uma 
produção bem-sucedida.

Para máxima disponibilidade:
Monitorização preventiva.

•  Monitorização contínua da sua Speedmaster bem 
como análise dos dados da máquina 

•  Detecção antecipada de falhas através da 
identificação de problemas antes que estes levem a 
tempos de inactividade

•  Definição de medidas preventivas

•  Máxima disponibilidade da máquina e 
planeamento da produção fiável

S

5 5 4 3 3 2 16
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Estabelecida em 1989, a Grafitala Artes Gráficas Lda, está continuamente à 
procura de novas soluções, monitorizando o desenvolvimento da tecnologia 
de impressão e de acabamento. O seu objectivo é apresentar soluções cada 
vez mais especiais. Produtos que possam ser considerados como únicos na 
comunicação visual. Na imagem, o seu último investimento.



Máquina de dobrar, colar e fechar caixas MK Diana Easy 85

A
compra recente de uma segunda máquina de dobrar, 
fechar e colar caixas Diana Easy 85, corresponde à alta 
exigência dos seus clientes. Pela sua flexibilidade é a 
máquina ideal tanto para tiragens relativamente peque-
nas, como grandes produções. 
“Esta máquina tem para nós a flexibilidade e velocidade 
ideais, e a capacidade óptima e necessária para reali-
zar os nossos trabalhos, com a qualidade que pretende-
mos”, refere Jerónimo Joana. 
“Na verdade, esta segunda Diana vem evitar atascos na 
produção, que o nosso volume de trabalho numa só 
máquina, por vezes, provocava,” acentua César Joana,  
filho e administrador da empresa.
As máquinas automáticas de fechar e colar caixas Diana, 
foram introduzidas no mercado em 1958, por Jagenberg 
Werk. Em 2003, Heidelberg adquiriu as suas linhas de 

produção de autoplatinas WPM e de máquinas de dobrar, 
colar e fechar caixas Diana, conhecidas em todo o mundo 
como máquinas flexíveis e robustas, requerendo um 
mínimo de manutenção e permitindo a produção de pra-
ticamente toda a classe de tipos de caixas, desde a mais 
simples plana à mais complexa de fundo automático. 
No mundo actual, globalizado e propenso ao consumo 
massivo, a embalagem é um factor diferencial, de um 
produto caracterizado por um crescimento superior à 
média. Ela desempenha um papel primordial no marke-
ting das empresas, nas superfícies comerciais e em toda 
a parte. Das farmácias aos centros comerciais e aos 
supermercados, da moda ao perfume, etc. o negócio do 
packaging tem um mercado internacional em contínuo 
crescimento, sendo uma área de negócio com asas para 
voar até um horizonte ainda indeterminado. 
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César Joana junto da máquina de dobrar, colar e fechar 
caixas MK Easygluer

Jerónimo Joana ladeado pelos filhos César e Susana

Ao perguntar-lhe o que verdadeiramente o motivou, 
contestou-nos: “Amor pela profissão, imaginação, uma 
atitude positiva e a ânsia de viver uma vida diferente, 
com a alegria de sentir estar a trabalhar para mim.”

Contando com uma excelente equipa, actualmente 
comandada pelo filhos, César e Susana, que desde há 
muito assumiram a direcção do negócio, assessorando 
todo o processo desde o contacto com o cliente, o cál-
culo do orçamento até à entrada da encomenda e a 
entrega do produto, Jerónimo Joana, com a satisfação 
de ver a empresa entregue em boas mãos, comenta, sor-
ridente: “ Estou feliz por saber que a direcção do negó-
cio está muito bem entregue nas mãos dos meus filhos, 
em quem confio cegamente, embora goste de saber o 
que passa.” 

Algo têm em comum os empresários de 
sucesso.
O segredo ou a magia da receita do êxito tem a ver com 
o modo como se relacionam com o mercado e a oferta 
de um produto ou serviço de alta qualidade. Mas só 
isso não basta. A ambição, perseverança e criatividade 
são enzimas necessárias que ajudam a obter sucesso. 
Jerónimo Joana, fundador da empresa, que teve o seu 
início em 1989, leva as artes gráficas no sangue. Pro-
fissional competente e ambicioso, quis jogar um papel 
mais relevante para o seu bem-estar, fazendo carreira na 
indústria gráfica não como operador de máquinas, mas 
como empresário. 
Desde muito jovem familiarizado com a técnica de 
impressão nas empresas por onde passou, transmisso-
ras de todos os conhecimentos que formam parte do seu 
curriculum, desde a concepção de um produto até ao 
seu acabamento final, fascinava-o a ideia de vir a ser 
dono da sua própria empresa. 
Seguro de alcançar êxito, amadureceu a ideia até ao 
último detalhe, e no momento próprio levantou asas 
à conquista de um novo mundo, começando com uma 
pequena gráfica, que seguiu crescendo até ao ponto de 
tornar-se naquilo que é hoje – uma moderna e próspera 
empresa, a funcionar em edifício próprio e funcional, 
com um acervo de equipamentos desde a impressão ao 
acabamento maioritariamente Heidelberg – uma marca 
que tem acompanhado a história do seu êxito, que ele 
privilegia com a razão e o coração.
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Aspecto parcial das instalações

Jerónimo Joana junto de uma das suas Speedmaster
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José Manuel Lopes de Castro e o filho, Pedro Castro, junto do seu mais recente inves-
timento - linha automática de encadernação Kolbus KM 610.



D
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Aspecto parcial das instalações na Zona Industrial Alto da Cruz, na 
cidade de Santo Tirso

Mural alusivo à literatura.

a actividade desenvolvida pela Norprint desde 1992 
até agora, resultou na promissora empresa que hoje 
é conhecida como a Casa do Livro, uma actividade e 
uma empresa desenvolvidas colectivamente, mas que 
não seria possível sem o entusiasmo, a determinação e 
capacidade de trabalho de José Manuel Lopes de Castro, 
seu criador e fundador. Hoje é uma das maiores empre-
sas gráficas do país, altamente equipada com a mais 
desenvolvida tecnologia, produzindo para uma clien-
tela espalhada por vários continentes.  

Quando, por volta de 1990, um colega do ramo, já 
falecido, pela confiança mútua que existia entre nós, 

me segredou off record um projecto que cheio de entu-
siasmo José Manuel Lopes de Castro, director geral das 
Edições ASA, liderava para a montagem de uma grande 
gráfica, centrada essencialmente para a área do livro, 
naturalmente tecemos algumas considerações sobre 
até que ponto não seria um tanto megalómano um pro-
jecto de tal amplitude, num sector já saturado e quase 
sem espaço neste pólo de gravitação, mas louvando a 
aceitação do risco e augurando uma trajectória de vida 
empresarial cumulada de sucessos. Óptimo para nós, 
eventuais futuros fornecedores.
Com a consciência da sua capacidade e a capacidade 
de levar até ao fim o seu objectivo, fazendo juz às suas 
naturais ambições, em 1992 avança com o seu projecto e 
funda a Norprint. Se não bem com a dimensão aludida, 

PEDRO CASTRO

"O LIVRO É UM PRODUTO QUE NO DIA-A-DIA 
INTERAGE COM UM PÚBLICO LEITOR CADA VEZ 

MAIS ATENTO À QUALIDADE DO LIVRO IMPRESSO."
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JOSÉ MANUEL LOPES DE CASTRO

"SE NÃO DISPUSESSE DOS MAIS AVANÇADOS MEIOS 
PRODUTIVOS E INFORMÁTICOS, COMO PODERIA 
DESPACHAR OPTIMAMENTE, CADA DIA, TODO O 

TRABALHO EDITORIAL EM EXECUÇÃO E RESPEITAR 
COMPROMISSOS DE PRAZOS DE ENTREGA?"
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Legendas da imagem, legendas da imagem, legendas da 
imagem, legendas da imagem, legendas da imagem, lege-
nimagem, legendas da imagem.

muito perto disso. Um conceito de 
gráfica que rapidamente se distancia 
dos seus competidores, e se demarca 
como empresa de referência a nível 
nacional e internacional.
O seu sucesso é mais um exemplo de 
que mesmo em ambiente adverso é 
sempre possível configurar condi-
ções e meios para criar um potencial 
de oportunidades e conferir uma 
direcção à vida abrindo caminho 
para um futuro promissor.

Posicionamento competitivo
O êxito de uma empresa deve-se, 
em grande parte, ao seu posiciona-
mento competitivo no mercado, mas 
muito especialmente a quem a cria 
ou dirige, naturalmente interessado 
em que o projecto viva, prospere e se 
desenvolva. 
José Manuel Lopes de Castro, desde 
o início, sempre concedeu especial 
importância à precisão dos proces-
sos, investindo continuamente em 
tecnologias de ponta, quer para 
evitar possíveis erros, quer para 
valorizar soluções, que provaram ser 
eficazes e eficientes para o desenvol-
vimento sobre desenvolvimento da 
sua empresa. Nos seus esforços para 
lograr eficiência cada vez maior 
num sector fortemente competitivo, 
sempre deu uma importância capi-
tal à optimização do processo do tra-
balho – o caminho mais eficaz para 
evitar possíveis erros, desperdício de 
tempo e dinheiro, e agilizar a produ-
ção de forma optimizada. Para Lopes 
de Castro a qualidade é tudo, mas a 
produtividade também.
“Se não dispusesse dos mais avan-
çados meios produtivos e infor-
máticos, como poderia despachar 
optimamente, cada dia, todo o tra-
balho editorial em execução e res-
peitar compromissos de prazos de 
entrega?”, comenta. 
Por seu lado, Pedro Castro, filho e 
administrador da Norprint, pela 
mesma óptica, refere: “O livro é 
um produto que no dia-a-dia inte-
rage com um público leitor cada 
vez mais atento à qualidade do livro 
impresso.” 

Inovação, produtividade e tecnologia.
Para garantir que a estratégia de 
inovação, produtividade e qualidade 
seja mantida permanentemente, 
investiu recentemente na compra de 
uma nova linha automática de enca-
dernação, da nossa representada 
Kolbus GmBH, com a seguinte confi-
guração: encadernadora modelo KM 
610 equipada com sistemas de cola 
PUR, hotmelt e cola fria; alçadora 
ZU 805 com 16 estações; saída atra-
vés de guilhotina trilateral modelo 
HD 150.

A Encadernadora KM 610 é a máquina 
ideal para empresas de encadernação 
profissional. Incorpora os últimos 
avanços da técnica de encadernar e 
a sua facilidade de manejo é igual ao 
seu eficaz sistema de mudança de fer-
ramentas ou da manutenção – condi-
ções necessárias para assegurar um 
rendimento constante em condições 
de funcionamento contínuo, para 
produzir até 7.000 ciclos/hora.

A eficácia da Alçadora ZU 805 deter-
mina, em certa medida, o rendi-
mento de uma linha automática 
de encadernação. É a máquina à 
medida para a encadernadora KM 
610, não só sob o ponto de vista 
óptico, mas também quanto à sepa-
ração dos cadernos. 

A Guilhotina trilateral HD 150, com a 
experimentada mecânica Kolbus, 
com tempos de preparação míni-
mos, garante a máxima qualidade 
do produto acabado. 

Em suma: a solução mais eficaz para 
a encadernação de livros colados 
(rústica) numa perspectiva do pre-
sente projectar o futuro. 
Competir com tecnologia avançada 
e produzir com a máxima qualidade 
converteu-se no propósito de estar 
no mercado oferecendo produtos e 
serviços nas condições mais favorá-
veis. 
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CtP Suprasetter A75

Tiago Teixeira e a "sua" Speedmaster



esde que pôs os pés numa gráfica 
para aprender o ofício, Manuel 
Teixeira envolveu-se de tal maneira 
na profissão, que fez dela o 
leitmotiv para projectar o futuro sob 
uma outra perspectiva, que não a de 
compositor manual, agarrado à caixa 
para a vida inteira, mas sim de vir a 
ser o dono da sua própria gráfica. 
A transição ocorreu em 1952, e desde 
então, até ao seu falecimento, jamais 
conseguiu dissociar da sua própria 
vida a caminhada crescente da sua 
Âncora, nem a satisfação que sentia 
com isso.
Muito aconteceu desde o início 
modesto da empresa até aos dias de 
hoje. 
O seu falecimento, ocorrido em 1974, 
trouxe à ribalta da empresa a esposa, 
Francisca Albuquerque, e o filho, 
José Teixeira, que tal como o proge-
nitor aprendera a manusear a caixa 
aos 14 anos, e as boas práticas para 
dar seguimento ao projecto gráfico 
do pai.
Sob a sua batuta, a evolução da 
empresa reflecte a habilidade de 
perceber e até antecipar as necessi-

dades do mercado, que foi enfren-
tando e superando com tecnologias 
novas, fundamentais para o êxito 
de qualquer empresa. “Criamos, ao 
longo dos anos, um leque de clientes 
que se sentem satisfeitos connosco, 
porque o grande empenho e profis-
sionalismo de uma equipa jovem e 
dinâmica ao serviço da empresa tudo 
faz para isso,” refere, satisfeito, José 
Teixeira.
O último investimento numa 
Heidelberg Speedmaster a quatro 
cores, retroverso e unidade de verniz 
em linha, permite-lhe, agora, apre-
sentar produtos diferenciados. O 
passo é no sentido da expansão, con-
ferindo maior agilidade e eficiência 
ao processo em todos os trabalhos. 
Para isso, conta também com o apoio 
do filho, Tiago Teixeira, e o profis-
sionalismo dos seus colaboradores, 
todos inseridos no mesmo propósito.
“Dar um serviço de qualidade com 
o máximo de seriedade é um dos 
princípios básicos da empresa. Uma 
premissa distintiva do meu pai, pros-
seguida por mim, e que espero ver  
prolongada pelo meu filho, futuro 
continuador do negócio da família", 
diz-nos, orgulhoso, José Teixeira. 

D
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Aspecto parcial



imagem de uma empresa é o seu maior patrimó-
nio, e para torná-la ainda maior, a Barcelgráfica 
não poupa esforços de investimento, tanto na 
área da pré-impressão como na da impressão, 
quer digital, quer offset. 
Localizada no distrito de Braga, concelho de 
Barcelos, na freguesia de Tamel – S. Verissímo, 
leva já mais de 20 anos de experiência utilizando 
tecnologia e profissionais capacitados para aten-
der as crescentes solicitações do mercado.

Hoje, é uma empresa com forte actuação no 
âmbito da pré-impressão, impressão e acaba-
mento de produtos em papel, como seja: etique-
tas, revistas, folhetos, catálogos, f lyers, embala-
gens, economato, imagens corporativas, etc.
Com certificação FSC, da cadeia de custódia, 
que permite às empresas rotular os seus produ-
tos FSC, facilitando ao consumidor identificar e 

A

O proprietário e a sua equipa.
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escolher os produtos que apoiam uma gestão f lo-
restal responsável, que possa garantir no futuro 
sustentabilidade para as próximas gerações, a 
Barcelgráfica, não pára de evoluir com premissas 
que assegurem aos seus clientes a confiança de 
entregarem os seus trabalhos em boas mãos.

A instalação recente de uma Heidelberg 
Speedmaster SM 74, com a configuração de cinco 
cores, retroverso e verniz em linha, de alta pro-
dutividade e excelente qualidade, determinará o 
seu continuado sucesso no dia-a-dia, consubstan-
ciado numa maior eficiência e produtividade.
“Se não se investe não se avança e vai-se perdendo 
competitividade. É por isso que somos obrigados 
a investir em novos equipamentos, que garantam 
o presente e o futuro da Barcelgráfica”, comen-
ta-nos António Matos, sócio-gerente da empresa, 
feliz, junto da sua nova Heidelberg. 

António Matos ladeado pelos filhos gémeos, Hernani e Tiago Matos.

O proprietário e a sua equipa.
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50 anos de experiência no mercado gráfico 
e técnicos preparados para oferecer o que 
há de melhor em serviços técnicos e de 
manutenção para a sua empresa.

Manuel Rato posa ao lado da Heidelberg Speedmaster CD 102-4 + LX
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O IPGroup, é um grupo brasileiro que se dedica acerca de 20 anos ao comércio de 
produtos gráficos pela Internet, sendo a sua principal marca a Atual Card.
Há dois anos atrás decidiram internacionalizar-se, começando por fazer uma 
parceria no Canadá e, acerca de um ano, iniciaram estudos de mercado para 
se instalarem na Europa. Muito embora Portugal não fosse o país mais central, 
tendo em conta a língua e as semelhanças com a pátria irmã, decidiram que a 
sua entrada no continente europeu seria através de Portugal.

QUANDO A LÍNGUA NOS UNE



o início ainda pensaram fazer parceria com uma grá-
fica já instalada tendo para o efeito visitado algumas 
gráficas portuguesas. No entanto, tendo em conta a sua 
experiência no Brasil, onde também detêm a produção 
gráfica, optaram por montar uma gráfica de raiz.

Convidaram Manuel Rato, que era o diretor geral da 
Jorge Fernandes, Lda., uma das gráficas visitadas para 
uma possível parceria, e criaram uma empresa que 
denominaram de Horizonte Auspicioso-Artes Gráficas 
Lda., com instalações no Parque industrial do Seixal.

Enquanto decorriam algumas obras de remodelação no 
edifício, adquiriram os equipamentos que neste momento 
já se encontram a funcionar, e que são constituídos por 
uma máquina de impressão Heidelberg Speedmaster 
CD 102 – quatro cores, equipada com verniz em linha 
e saída alongada, uma máquina de impressão digital, 
duas máquinas de dobrar Heidelberg Sathlfolder,  uma 
linha automática de acabamento de revista Heidelberg 
Stitchmaster, uma Guilhotina Polar 115, uma máquina 
de verniz UV, equipamento de pré-impressão  e diversas  
máquinas de acabamento.

Como foi salientado no início, a gráfica pertence ao 
IPGroup, que tem como finalidade produzir produtos  
vendidos via web.

Este projecto, aparentemente audacioso, apresenta-nos 
uma visão dinâmica do negócio e elucida suficiente-
mente sobre as tendências que ocorrerão num horizonte 
muito próximo, entre diferentes empresas de países dis-
tintos, para parcerias fortes e responsáveis. 

N
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Saphira
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10º Aniversário Saphira
Heidelberg aumenta 
produtividade dos clientes

O bolo de aniversário caiu bem – juntamente 
com clientes de todo o mundo, a Heidelberger 
Druckmaschinen AG (Heidelberg) celebrou 
o décimo aniversário da marca “Saphira”. 
Com Saphira, a Heidelberg oferece um amplo 
portfólio de consumíveis de alta qualidade, 
tanto para trabalhos de impressão quoti-
dianos como para aplicações especiais, bem 
como cumpre todos os requisitos de produção 
da pré-impressão, impressão e acabamento. 
Todos os consumíveis foram optimizados e 
testados especialmente para serem utilizados 
nos equipamentos da Heidelberg. Auxiliam o 
operador a explorar toda a gama de desem-
penho das máquinas, permitindo-lhe obter 
resultados de impressão de alta qualidade.

Portfólio, num mercado em crescimento, é 
consistentemente expandido
Em 2008, a Heidelberg assumiu a Hi-Tech 
Coatings International, fábrica de vernizes 
de impressão, com unidades de produção 
na Europa em Zwaag (Holanda) e Aylesbury 
(Inglaterra), complementada pela produ-
ção sob licença na Austrália, Índia e Médio 
Oriente e com unidade própria de produção 
de vernizes em Taylor (EUA).

Após esta aquisição seguiu-se a fábrica belga 
de produtos químicos para impressão Blue-
print Products NV adquirida em 2014. Em 
2017, a Heidelberg assumiu os negócios de 
verniz e produtos químicos para impressão 
da sua parceira estratégica Fujifilm Europe 
B.V. na região EMEA, alcançando, assim, uma 
participação no mercado de cerca de dez 
por cento no sector dos produtos químicos 
para as salas de impressão na Europa, Médio 
Oriente e África. Esta  aquisição junta-se à 
oferta de produtos químicos de impressão 
Saphira, que são ecologicamente amigos, for-
necidos pela sua subsidiária BluePrint. Forta-
lecendo, também, os negócios com os verni-
zes Saphira, que a Heidelberg tem com a sua 
subsidiária Hi-Tech Coatings, especialmente 
para atender às crescentes exigências dos 
clientes em impressão digital e no crescente 
sector de impressão de embalagens. Actual-
mente, a Heidelberg está posicionada entre 
os cinco maiores fornecedores mundiais no 
sector dos vernizes, desenvolvendo soluções 
personalizadas para aplicações específicas. 
A sua gama de fabrico inclui, já, mais de 2.500 
formulações de vernizes para aplicações espe-
ciais como para aplicações standard. 
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Natividade Rosas & Gonçalves, Lda.
Madeira

CtP Heidelberg Suprasetter A74

Rapidez e versatilidade

Seja grande, média ou pequena, actualmente 
nenhuma gráfica pode dispensar um sistema automá-
tico de revelação de chapas (CtP).

Mais de 40 anos de experiência no sector gráfico ava-
lizam esta empresa madeirense, cuja longevidade tem 
muito a ver com o trato personalizado que dispensa 
aos seus clientes. Com o CtP Suprasetter A74 encur-
tará os tempos de arranque da máquina de impressão, 
aumentará a produtividade e qualidade final dos tra-
balhos impressos.

O seu portfólio de trabalho inclui: etiquetas autocolan-
tes, rótulos, estacionário, embalagens, caixas, agen-
das, brochuras, cadernos, revistas, blocos, calendários, 
capas, menus, flyers, desdobráveis, livros, impressos 
oficiais, carimbos. 

Notícias breves

Transgráfica-Estúdio A.G., Lda.
Corroios

Polar N92 Plus

Agilizar processo de corte

Certamente que a empresa guardará óptimas lem-
branças de 27 anos decorridos após a sua fundação, 
em que alcançou subir vários patamares.  

Com a energia que se lhe conhece a sua estratégia 
futura aponta para a consolidação no mercado nacio-
nal, a continuação da aposta no mercado internacional 
e na continuada renovação dos seus equipamentos de 
forma a aumentar a sua capacidade produtiva. Os seus 
objectivos são claros: satisfazer os elevados padrões 
de exigência dos seus clientes e alcançar uma maior 
abrangência nacional e internacional.

O empenho e a dedicação de uma equipa integrada 
e motivada em direcionar os seus esforços nesse sen-
tido, é uma mais valia com que a empresa conta.
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Vizelgraf-Artes Gráficas, Lda.
Vizela

Guilhotina Polar N 115

Polar - Elemento vital no corte

Ao decidir a compra de uma guilhotina, raro é o cliente 
que opta por outra marca. Polar é amplamente conhe-
cida e reconhecida nas artes gráficas de todo o mundo 
pela perfeição da técnica das suas guilhotinas e linhas 
de corte automáticas. Dignas de menção e igualmente 
lembradas e reconhecidas, são também as suas linhas 
de produção para o segmento dos rótulos, sector que 
reflecte uma parte substancial do portfólio da Polar.

Presente em mais de 170 países e com mais de 200 
sucursais/representações, é líder de mercado inter-
nacional. O seu nome converteu-se na marca de con-
fiança que a indústria gráfica mundial privilegia, por 
ser um parceiro estratégico quando se trata de solu-
ções inteligentes na área do corte.

Uniarte Gráfica, S.A.
Porto

Heidelberg Stitchmaster ST 100

Acabamento rápido com qualidade

Agilizar o processo de acabamento é o objectivo que 
move a Uniarte Gráfica ao instalar uma linha automá-
tica de acabamento de revista Heidelberg Stitchmaster 
ST 100, equipada com seis estações,capa e guilhotina 
trilateral. 

A boa qualidade final do produto é uma filosofia de 
trabalho nesta empresa, afiançada por um parque 
de máquinas maioritariamente Heidelberg, nas áreas 
da pré-impressão com um CtP Suprasetter A 106, na 
impressão com Heidelberg´s Speedmaster´s e na área 
de acabamento com quatro máquinas de dobrar Stahl-
folder, todos os equipamentos cumprindo a 100% as 
exigências dos clientes.

Evidentemente, quem quer satisfazer por igual tanto 
a clientes de passagem como a mais exigentes, quem 
pretende captar novos clientes e ao mesmo tempo 
fidelizar os que já tem, deve dispor de equipamentos 
de qualidade e altamente produtivos.
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Para as mais altas exigências no acabamento de produtos impressos.

Somente um acabamento criativo e de alta qualidade transforma o papel impresso num produto  
de impressão atraente e apelativo para todos os sentidos. Quer se trate de publicações em massa  
ou de produtos especiais –  revistas, brochuras, livros de lombada quadrada ou de capa dura são  
produzidos, de forma fiável e com alta qualidade, em soluções de acabamento de produtos impressos 
da Müller Martini. Dispomos igualmente de soluções económicas e altamente automatizadas para 
produtos impressos produzidos, cada vez mais, em impressão digital. 
Müller Martini – o seu parceiro forte.
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