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sumário

editorialeditorial

Fazer bem praticando o bem

 n os últimos meses, somos todos diariamente 
“bombardeados” com notícias negativas relativas 
ao clima económico e social em que actualmente 

vivemos. Termos como “crise económica”, “desaceleração 
da economia”, “recessão”, “deflação” e “desemprego” 
passaram a fazer parte do léxico e das conversas diárias da 
maioria dos portugueses. 
Há poucos dias, li um artigo publicado num jornal 
económico que advogava que, em períodos de turbulência, 
empresas com grande flexibilidade organizacional e 
capacidade de inovação teriam maiores probabilidades de 
sucesso. Confesso que fiquei um pouco mais descansado, 
porque, se há empresas que tenham demonstrado nos 
últimos anos capacidade de inovar e de reinventar o seu 
próprio negócio, a VASP é certamente uma delas. A esse 
propósito, não posso deixar de referir com algum orgulho 
a menção honrosa que nos foi recentemente atribuída no 
concurso Der Goldene Vertrieb 2008, promovido pela Axel 
Springer, respeitante à nossa solução de impressão digital e 
distribuição de imprensa estrangeira.
Porém, penso que o jornalista responsável pelo artigo se terá 
esquecido de um factor extremamente importante para o 
sucesso das empresas em períodos difíceis: responsabilidade 
social. Empresas que ignoram o ambiente económico e 
social em que estão inseridas e que não tentam, de uma 
forma responsável, contribuir para a melhoria das condições 
sociais daqueles que as rodeiam estão condenadas ao 
insucesso. A campanha de Natal que desenvolvemos 
este ano, em parceria com a nossa rede de agentes e 
editores, denominada Árvore da Solidariedade, assenta na 
construção de uma cadeia de solidariedade em que cada 
parceiro, através da mobilização das suas competências 
internas e na medida das suas possibilidades, contribui para 
o bem-estar de uma parte da população muito carenciada. 
O que pretendemos com a realização desta campanha não 
é apenas entregar fundos a quem mais necessita. O sucesso 
desta campanha resultará também da nossa capacidade 
em conjugar os nossos esforços e boas vontades e assim, 
estreitando as nossas relações, nos tornarmos num grupo 
mais firme e mais sólido. Ou seja, usando um paradigma 
antigo, o que pretendemos é “fazer bem praticando o bem”.

Paulo Proença
Director-Geral da VASP
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breves 

A Papelaria Falésia, em Santo António da Caparica, tem as 
suas portas abertas ao público há já dois anos e meio. A sua 

clientela é sobretudo sazonal, uma vez que está localizada numa 
zona turística com uma escassa população residente, da qual 
também conseguiu fidelizar a maior parte. Fernando Vale, de 35 
anos, é o responsável por este ponto de venda, que já existia com o 
mesmo ramo. Ao constatar que o sítio era limitativo ao crescimento 
do negócio, este empresário decidiu explorar ao máximo as suas 
potencialidades, partindo do princípio de que ter uma carteira de 

Atendimento poliglota

Em pleno Centro Histórico de Lisboa, na Praça D. Pedro V,  
o Quiosque do Rossio é um ponto de passagem diário de 

muitos turistas. Fica localizado perto de uma paragem de autocarro 
onde chegam as excursões. Aquele ponto de venda existe há 18 
anos e começou com o pai do actual proprietário, José Carrilho, 
que aprendeu e ajudou neste ofício. Agora é ele quem está ao 
serviço a maior parte do tempo e deixa as “horas mortas” e 
com menor trabalho para o seu pai. O Quiosque do Rossio vende 
jornais, revistas, tabaco. Para além disto, o agente teve a visão de 
aqui juntar um outro serviço, que se revelou surpreendentemente 
lucrativo: a venda de bilhetes para tours turísticos (autocarro, 
eléctrico, barco). Com efeito, muitos são os estrangeiros que ali 
se dirigem e, entre a compra de um bilhete, descobrem a grande 
variedade de jornais e revistas internacionais que o quiosque 
disponibiliza para venda. Aberto das 7 às 19 horas, todos os dias, 
o empresário confirma que “a necessidade aguça o engenho”. Por 
isso mesmo, ao longo destes anos percebeu a importância de falar 
diversas línguas no seu local de trabalho: inglês, francês, alemão, 
espanhol e italiano, as quais já domina. Salienta que se trata de 
“uma ferramenta preciosa” e que tem dado boa fama ao seu 
quiosque. Conta, com notório orgulho: “Chego a ter turistas que 
vêm recomendados por outros que já cá estiveram.” Agora, o seu 
mais recente desafio é aprender mandarim, e já está a frequentar 
aulas no Instituto de Macau. “Não sei se as pessoas se dão conta, 
mas as excursões de chineses têm vindo a aumentar e acredito que 
esta tendência não pare de subir.” Já a pensar no futuro, e porque 

>>

clientes é fundamental para obter lucros e sucesso. Confessa que, 
nessa altura, “estava a sentir-me um pouco parado!”. De Junho a 
Setembro tinha muitos clientes, mas no resto do ano as vendas 
diminuíam a pique, e apenas se aguentava com “clientela que por 
aqui vive”. Estes altos e baixos sazonais levaram a que Fernando 
Vale tivesse de repensar a sua estratégia profissional. Assim, 
apostou numa atitude pró-activa para aumentar os lucros, de forma 
a arranjar clientes fixos naquela região. Foi com esta atitude que 
efectuou contactos com vários hotéis daquela localidade, parques de 
campismo (dois do CCL), NATO, GNR, a quem começou a entregar 
jornais e revistas. “Fui convicto das minhas intenções e determinado 
nos meus contactos. Penso que terá sido isso que me levou a abrir 
outras portas e a fazer com que o espaço de 60 m2 que a Papelaria 
tem numa zona pouco central não se tornasse limitativo.” Agora são 
outros empresários que já o contactam, como conta: “O Melia Hotel 
pediu-me para o abastecer com revistas e jornais estrangeiros e os 
dois Parques de Campismo do CCL, para os quais também estou 
a fornecer publicações.” Tanto dinamismo resulta do esforço e da 
visão deste agente, que fez evoluir o seu negócio porque acreditou 
que a venda de publicações não é feita de uma forma estática 
– em que se recebem os produtos na loja e se espera que entrem 
os clientes –, sobretudo se o estabelecimento estiver numa zona 
com movimento inconstante. Procurar mais clientes e criar novas 
oportunidades de venda é uma fórmula bem sucedida e, de facto,  
a tomar como exemplo. 

o cliente chinês aprecia a comunicação na sua própria língua, 
José Carrilho faz questão de dominar o mandarim. O Quiosque do 
Rossio tem uma clientela fidelizada, a sua maioria composta por 
estrangeiros, os quais vivem em Lisboa: “Tenho aqui muitos jornais 
e revistas internacionais. Aliás, vendo mais estas publicações que 
as nacionais!”, revela o agente. Quanto ao futuro do seu negócio, 
não se mostra preocupado, uma vez que a sua convicção é a de que 
sempre haverá turistas a quererem conhecer a capital de Portugal. 
É certamente também por isso mesmo que empresas com pacotes 
turísticos o contactam para ali estarem representadas. 

>> José Carrilho domina várias línguas para melhor atender os turistas do seu quiosque

>> Fernando Vale apostou numa atitude pró-activa e foi angariar clientes fixos 

Dinamismo exemplar
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Revista Maravilhas

Nova revista bilingue (em português 
e inglês) para apreciadores  

de viagens, cultura e hotelaria. Esta 
revista é trimestral e está em banca  
por apenas €3. Início: Novembro.

SEGMENTO: Turismo

PERIODICIDADE: Trimestral

PÚBLICO-ALVO: Apreciadores de viagens 
e cultura

PREÇO: €3 

EXPOSIÇÃO: Junto a revistas de viagens  
e turismo

Ooh Lá Lá!

E sta publicação aborda os aspectos 
mundanos que apaixonam a opinião 

pública, do social à sociedade, o chamado 
jornalismo cor-de-rosa ou popular. Ooh 
Lá Lá! trata com rigor os conteúdos 
jornalísticos de uma forma despretensiosa 
e divertida. Início: 22 de Novembro.

SEGMENTO: Feminino

PERIODICIDADE: Semanal, sai às sextas-feiras

PÚBLICO-ALVO: Adultos

PREÇO: €1 

EXPOSIÇÃO: Junto às revistas femininas 
e de sociedade

Luxury & Glamour

A L&G é para a mulher com espírito 
jovem, aventureira, sedutora, líder. 

Em suma, a mulher que sabe na perfeição 
o que não quer! Luxury & Glamour…. 
Porque a vida começa aos 40!  
Início: Outubro.

SEGMENTO: Feminino

PERIODICIDADE: Mensal

PÚBLICO-ALVO: Mulheres a partir  
dos 40 anos

PREÇO: €3,50 

EXPOSIÇÃO: Junto às revistas femininas

Vega Mar  
& Aventuras

A Vega Mar & Aventuras completou 
cinco anos e mudou de layout,  dando 

agora maior relevância à imagem de capa e 
a um visual mais clean. A revista tem duas 
rubricas novas: uma dedicada à sociedade e 
outra “de sabor a sal”. Bimestral e bilingue 
(português e inglês). Início: 8 de Novembro.

SEGMENTO: Mar

PERIODICIDADE: Bimestral

PÚBLICO-ALVO: Amantes do mundo náutico

PREÇO: €4 

EXPOSIÇÃO: Junto às revistas sobre mar

Primary English

Está em banca uma revista bimestral 
de inglês para professores desta língua 

dos 1.º e 2.º ciclos do ensino básico. Esta 
publicação está à venda por apenas €3,90. 
Início: 18 de Outubro.

SEGMENTO: Educação

PERIODICIDADE: Bimestral

PÚBLICO-ALVO: Prof. de Inglês dos 1.º e 2.º 
ciclos do ensino básico

PREÇO: €3,90

EXPOSIÇÃO: Junto às revistas de educação

Test Drive

E stá em banca um novo jornal  
semanal de desportos motorizados.  

Esta publicação destina-se a todos  
os apreciadores de desportos motorizados 
e interessados pelas novidades do mundo 
automóvel. Esta publicação está  
em banca à terça-feira por apenas €1,50. 
Início: 4 de Novembro.

SEGMENTO: Desporto

PERIODICIDADE: Semanal, sai às terças-feiras

PÚBLICO-ALVO: Amantes do desporto 
motorizado

PREÇO: €1,50 

EXPOSIÇÃO: Junto às revistas de desporto
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CM – DVD de acção

O Correio da Manhã lançou a colecção  
DVD Filmes de Acção, composta  

por sete filmes de acção e aventura.  
Na compra do CM, o leitor poderá  
adquirir um volume da colecção por apenas 
mais €1,95. Início: 7 de Novembro.  
Fim: 19 de Dezembro.

SEGMENTO: Cinema

PERIODICIDADE: Semanal, sai às sextas-feiras

PÚBLICO-ALVO: Adultos 

PREÇO: €1,95 + CM

EXPOSIÇÃO: Junto ao CM

CM/Jornal  
de Negócios  
Curso English Pro

O English Pro é constituído por 20 livros  
+ oferta de CD-ROM, que ensinam  

de forma prática o inglês para poder vencer 
no meio profissional. Não perca: livro + oferta 
de CD-ROM por apenas €6,95 + jornal. Início: 
8 de Outubro. Fim: 18 de Fevereiro de 2009.

SEGMENTO: Adulto

PERIODICIDADE: Semanal, sai às quartas-feiras

PÚBLICO-ALVO: Adultos profissionais

PREÇO: €6,95 + CM

EXPOSIÇÃO: Junto ao CM ou Jornal de Negócios

JN/DN – Inventores 
Eureka! Eureka!

C olecção composta por 20 livros acerca da 
vida e da obra dos génios que mudaram 

o mundo: Arquimedes, Gutenberg, Bill 
Gates, Newton, entre outros. Às sextas-feiras 
encontra-se em banca um volume por apenas 
€4,90 ao adquirir o DN ou o JN. Início: 14 de 
Novembro. Fim: 27 de Março de 2009.

SEGMENTO: Infanto-juvenil

PERIODICIDADE: Semanal, sai às sextas-feiras

PÚBLICO-ALVO: Jovens

PREÇO: €4,90 + JN/DN

EXPOSIÇÃO: Junto ao JN/DN

DN/O Jogo  
Colecção Ferrari

O DN e O Jogo estão a promover  
a colecção Ferrari com carros à escala 

de 1:43. São réplicas fiéis de modelos 
míticos da marca, numa base expositora 
de plástico negro, com uma brochura 
explicativa, textos inéditos sobre a história 
da Ferrari e dos seus 20 pilotos. Início: 14  
de Novembro. Fim: 8 de Março de 2009.

SEGMENTO: Automóvel

PERIODICIDADE: Semanal, sai aos sábados

PÚBLICO-ALVO: Adultos

PREÇO: €9,90 + JN/O Jogo

EXPOSIÇÃO: Junto ao JN/O Jogo

Sábado 
Enciclopédia  
À Descoberta

A   capacidade de aprendizagem dos seus 
filhos não vai parar de surpreender.  

A Enciclopédia Temática À Descoberta contém 
respostas a muitos dos porquês de cada fase de 
crescimento, com imagens fantásticas  
e textos explicativos. Início: 30 de Outubro. Fim: 26 de Março de 2009.

SEGMENTO: Cultura geral

PERIODICIDADE: Semanal, sai às quintas-feiras

PÚBLICO-ALVO: Juvenil 

PREÇO: €6,99 + Sábado

EXPOSIÇÃO: Junto à Sábado

CM – Caixas 
de Vácuo Flavia

C onserve todo o sabor e a frescura  
dos alimentos com um conjunto  

de 12 caixas (6 formatos) de vácuo  
com um sistema de vácuo e uma bomba  
de extracção de ar, que permitem manter as suas 
propriedades nutritivas. Uma forma prática  
e saudável de ter os seus cozinhados sempre bem conservados  
e bem frescos. Início: 11 de Novembro. Fim: 27 de Janeiro de 2009.

SEGMENTO: Utensílios

PERIODICIDADE: Semanal, sai às terças-feiras

PÚBLICO-ALVO: Feminino

PREÇO: €3,95 + CM

EXPOSIÇÃO: Junto ao CM



TV Guia – Livro 
Ursinho Rupert

A  revista TV Guia lançou uma nova 
iniciativa dirigida às crianças 

intitulada Livros Ursinho Rupert. A colecção 
é composta por 12 livros com histórias 
infantis. De 12 de Dezembro a 27 de 
Fevereiro, na compra da TV Guia, o leitor 
poderá adquirir um livro por apenas mais 
€4,95. 

SEGMENTO: Infantil

PERIODICIDADE: Semanal, sai às sextas-feiras

PÚBLICO-ALVO: Crianças

PREÇO: Revista TV Guia + €4,95

EXPOSIÇÃO: Junto à TV Guia

FHM 
Calendário 2009

A FHM lança mais um ano o seu 
calendário. Este FHM Calendário 2009 

pretende despertar a atenção de novos 
clientes e vai ao encontro das expectativas 
dos leitores habituais. Já nas bancas  
por apenas €2,99. Início: 27 de Novembro. 
Fim: 29 de Dezembro.

SEGMENTO: Masculino

PERIODICIDADE: Anual

PÚBLICO-ALVO: ???

PREÇO: €2,99 + revista

EXPOSIÇÃO: Junto à FHM

JN/24 Horas  
Livro do Ano

O JN e o 24 Horas vão lançar uma nova 
iniciativa intitulada O Livro do Ano. 

Trata-se de um livro que todos os dias propõe 
ao leitor o que fazer, que lhe dá inúmeros 
conselhos e que o motiva. Na compra de um 
dos dois jornais referidos, o livro poderá ser 
adquirido por apenas mais €13,40. 

SEGMENTO: Cultural

PERIODICIDADE: Edição única

PÚBLICO-ALVO: Adultos

PREÇO: €13,40 + jornal

EXPOSIÇÃO: Junto ao JN ou 24 Horas

Saber Viver 
no Fátima Lopes

À s segundas e às quintas-feiras,  
a Saber vai estar referenciada  

no programa da manhã da Fátima Lopes, 
na SIC. Durante 22 programas, uma 
rubrica de cinco minutos, onde serão 
entrevistados especialistas na área de 
saúde.  
Início:10 de Novembro. 

SEGMENTO: Televisão

PERIODICIDADE: Semanal, sai às segundas 
e às quintas-feiras

PÚBLICO-ALVO: Feminino

Expresso 
Concurso Carro

Durante as próximas quatro edições,  
o jornal Expresso oferece quatro cartões 

para os leitores se candidatarem a quatro Toyota 
iQ exclusivamente decorados por quartro 
personalidades: Bárbara Guimarães, Joana 
Vasconcelos, Mário Laginha e José Luís Peixoto. 
Os pontos de venda devem incentivar os seus 
clientes a concorrerem. Início: 20 de Dezembro. 
Final: 10 de Janeiro.  

SEGMENTO: Concursos

PERIODICIDADE: Semanal, sai ao sábado 

PÚBLICO-ALVO: Adulto

PREÇO: Oferta

DN – Grandes 
Filmes de Acção

V ampiros, criminosos, polícias, 
detectives e agentes secretos. Estes 

são os heróis dos filmes de acção que  
o Diário de Notícias oferece. De 22 de Novembro 
a 21 de Dezembro, na compra do DN de sábado, 
oferta de um cartão para trocar por um DVD na 
compra do jornal de domingo seguinte. Início: 23 de 
Novembro. Fim: 21 de Dezembro.

SEGMENTO: Cinema

PERIODICIDADE: Semanal, sai aos domingos

PÚBLICO-ALVO: Adulto

PREÇO: Oferta

EXPOSIÇÃO: Junto ao DN

08
09
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CM – DVD de acção

O Correio da Manhã lançou a colecção  
DVD Filmes de Acção, composta  

por sete filmes de acção e aventura.  
Na compra do CM, o leitor poderá  
adquirir um volume da colecção por apenas 
mais €1,95. Início: 7 de Novembro.  
Fim: 19 de Dezembro.

SEGMENTO: Cinema

PERIODICIDADE: Semanal, sai às sextas-feiras

PÚBLICO-ALVO: Adultos 

PREÇO: €1,95 + CM

EXPOSIÇÃO: Junto ao CM

CM/Jornal  
de Negócios  
Curso English Pro

O English Pro é constituído por 20 livros  
+ oferta de CD-ROM, que ensinam  

de forma prática o inglês para poder vencer 
no meio profissional. Não perca: livro + oferta 
de CD-ROM por apenas €6,95 + jornal. Início: 
8 de Outubro. Fim: 18 de Fevereiro de 2009.

SEGMENTO: Adulto

PERIODICIDADE: Semanal, sai às quartas-feiras

PÚBLICO-ALVO: Adultos profissionais

PREÇO: €6,95 + CM

EXPOSIÇÃO: Junto ao CM ou Jornal de Negócios

JN/DN – Inventores 
Eureka! Eureka!

C olecção composta por 20 livros acerca da 
vida e da obra dos génios que mudaram 

o mundo: Arquimedes, Gutenberg, Bill 
Gates, Newton, entre outros. Às sextas-feiras 
encontra-se em banca um volume por apenas 
€4,90 ao adquirir o DN ou o JN. Início: 14 de 
Novembro. Fim: 27 de Março de 2009.

SEGMENTO: Infanto-juvenil

PERIODICIDADE: Semanal, sai às sextas-feiras

PÚBLICO-ALVO: Jovens

PREÇO: €4,90 + JN/DN

EXPOSIÇÃO: Junto ao JN/DN

DN/O Jogo  
Colecção Ferrari

O DN e O Jogo estão a promover  
a colecção Ferrari com carros à escala 

de 1:43. São réplicas fiéis de modelos 
míticos da marca, numa base expositora 
de plástico negro, com uma brochura 
explicativa, textos inéditos sobre a história 
da Ferrari e dos seus 20 pilotos. Início: 14  
de Novembro. Fim: 8 de Março de 2009.

SEGMENTO: Automóvel

PERIODICIDADE: Semanal, sai aos sábados

PÚBLICO-ALVO: Adultos

PREÇO: €9,90 + JN/O Jogo

EXPOSIÇÃO: Junto ao JN/O Jogo

Sábado 
Enciclopédia  
À Descoberta

A   capacidade de aprendizagem dos seus 
filhos não vai parar de surpreender.  

A Enciclopédia Temática À Descoberta contém 
respostas a muitos dos porquês de cada fase de 
crescimento, com imagens fantásticas  
e textos explicativos. Início: 30 de Outubro. Fim: 26 de Março de 2009.

SEGMENTO: Cultura geral

PERIODICIDADE: Semanal, sai às quintas-feiras

PÚBLICO-ALVO: Juvenil 

PREÇO: €6,99 + Sábado

EXPOSIÇÃO: Junto à Sábado

CM – Caixas 
de Vácuo Flavia

C onserve todo o sabor e a frescura  
dos alimentos com um conjunto  

de 12 caixas (6 formatos) de vácuo  
com um sistema de vácuo e uma bomba  
de extracção de ar, que permitem manter as suas 
propriedades nutritivas. Uma forma prática  
e saudável de ter os seus cozinhados sempre bem conservados  
e bem frescos. Início: 11 de Novembro. Fim: 27 de Janeiro de 2009.

SEGMENTO: Utensílios

PERIODICIDADE: Semanal, sai às terças-feiras

PÚBLICO-ALVO: Feminino

PREÇO: €3,95 + CM

EXPOSIÇÃO: Junto ao CM
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destaque

A aposta na qualidade10
11

Francisco José Viegas, director da revista LER

A revista LER nasceu há 22 anos, 

como uma ideia generosa sobre 

o mundo dos livros. Renovada a 

sua imagem gráfica, a publicação 

continua a ser sobre livros e não 

sobre literatura

 f undada em 1987, a LER regressou 
de novo às bancas, em Maio deste 
ano, totalmente renovada, com uma 
nova imagem gráfica, ligeira, com a 

maior informação possível sobre os livros à 
venda em Portugal — mas com a vivacidade 
de sempre, afastando a ideia de que é um 
produto exclusivamente intelectual. 

“Ao longo deste tempo houve várias fases, 
várias mudanças, mas o essencial manteve- 
-se”, afirma Francisco José Viegas, director da 
LER, acrescentando que “a revista continua a 
ser sobre livros e não sobre literatura”. Ou seja, 
esta publicação fornece ao leitor um panorama 
geral sobre os livros publicados, os movimentos 
culturais mais decisivos, a vida dos autores  
e outros. Em suma, a LER é uma revista que 
acompanha o mundo editorial. 

Esta nova fase da LER “deu uma volta ao 
espírito e à forma da revista”, como refere o 
seu director, modernizando-a, alterando a sua 
periodicidade (que era trimestral e passou a ser 
mensal), profissionalizando-a, tentando uma 
melhor distribuição. “Era o caminho natural”, 
afirma o responsável, sublinhando que “não 
fazia sentido continuar a publicar uma revista 
que tinha diminuído o universo dos seus 
leitores, uma vez que se tinha transformado 
em referência literária. Era necessário, pelo 
contrário, alargar esse universo, abri-la a mais 
leitores, a mais interesses, e transformar o seu 
aspecto gráfico”. 

Questionado sobre o resultado desta trans-
formação, Francisco José Viegas defende 
que a sua equipa conseguiu atingir os ob-
jectivos: “É uma revista atraente, gráfica e 
editorialmente, uma revista que não se dirige 
apenas ao chamado ‘mundo literário’, mas 
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ao mundo dos livros. E quem lê livros não 
lê apenas livros... viaja, ouve música, vive 
intensamente! É disso que nós falamos: de 
viver intensamente.”

Quanto a públicos a atingir, a LER pretende 
chegar ao leitor que, de alguma maneira, 
se interesse por livros. “A ideia base é a de 
pensar nesse leitor como alguém sofisticado, 
com interesses culturais, entre os 30 e os 50, 
de classe média, que goste de se manter 
informado e para quem o nome dos autores 
tenha significado. Que não se limite ao uni-
verso, geralmente conservador, dos interesses 
literários”, justifica o responsável. 

Referência no estrangeiro
A nível da editora, Francisco José Viegas 

garante que “vamos insistir neste produto, que 
é um produto de qualidade, uma referência 
no estrangeiro (devemos andar pelos 200 
assinantes no estrangeiro desde Abril), nas 
universidades, nas compras de publicações 
em classes A-B, uma referência também na 
Internet, entre as camadas mais jovens”. 

{ A LER é uma revista bonita, atraente e divertida, feita por uma equipa 
de produção fantástica, que vive entusiasmada por a fazer mensalmente

Isto é, segundo apurou a QUIOSQUE junto 
da fonte, da mesma forma que se fala de 
revistas estrangeiras, como a Lire, o Magazine 
Littéraire, a New Yorker, entre outras, “fala-se 
da LER como uma referência fundamental 
para a vida cultural portuguesa”. E é neste 
âmbito que irão surgir os prémios da edição, 
pela primeira vez em Portugal – galardões 
destinados a incentivar a indústria de qua-
lidade em Portugal e que serão conhecidos 
em Janeiro próximo.

A propósito da concorrência, o director da 
LER apenas afirma: “Respeitamo-la.” Segundo 
Francisco José Viegas, “há espaço para mais 
revistas, mas gostaríamos que se percebesse 
que têm de existir padrões de qualidade e 
de exigência”.

E como é que a LER tem sobrevivido à cri-
se, que também se reflecte no mercado edi-
torial e publicitário? “Com bom senso, que 
é a melhor forma de actuar”, remata Fran-
cisco José Viegas, explicando que o segredo 
“passa por se evitarem custos excessivos, 
mas reunindo os melhores colaboradores 

Dicas de exposição

>> A revista LER é um produto especial 
– há muita gente que a compraria se ela 
estivesse melhor exposta. O director da 
publicação garante que tem exemplos de 
agentes que vão conhecendo os hábitos 
dos seus clientes e que fazem da LER um 
cartão-de-visita de prestígio. Na verdade, 
esta revista é também um instrumento 
de prestígio, de qualidade, de distinção. 
“O leitor da LER é, aliás, um consumidor 
de papel; eu diria mesmo que se trata 
do maior e mais qualificado consumidor 
de papel. Não é o que compra jornais 
populares — é o leitor da LER”, conclui.

possíveis, os melhores cronistas, os melho-
res autores e uma equipa de produção fan-
tástica, que vive entusiasmada com a ideia 
de fazer mensalmente uma revista bonita, 
atraente e divertida”. q

{
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SAÚDE DA MULHER EM DESTAQUE

a Alto Astral lançou uma nova revista, 
dirigida ao público feminino, intitu-
lada Saúde da Mulher. Para o lança-
mento da publicação, esta editora 

solicitou estratégias desenvolvidas pela TMK, 
nomeadamente: acção de montras e destaques 
em 50 lojas distribuídas por todo o País e co-
locação de pendurantes em pontos de venda 
estratégicos. A acção teve um enorme sucesso 
junto dos agentes e dos seus clientes. Sandra 
Carvalho é a responsável pela  Multijogos, em 

Telheiras. A agente mostrou-se  satisfeita com 
os resultados: “A revista Saúde da Mulher teve 
muita saída. As pessoas sentiram-se atraídas 
pela visibilidade da acção e compraram a re-
vista, por isso sobraram poucos exemplares 
para devolver. Para além da montra, tivemos 
a atenção de destacar o produto da acção no 
interior da loja.” A empresária salienta ainda 
que “este tipo de acções é muito importante”. 
Desta iniciativa, Sandra realça ainda que, “sen-
do a revista bem divulgada, a procura apare-

ce, o que  faz aumentar as vendas.” Já em re-
lação aos materiais de divulgação colocados 
no ponto de venda, Rosa Marques, responsá-
vel da Libra Livros & Artigos, na Amadora, 
afirma: “É sempre agradável ter acções que 
dinamizam o espaço.” Por isso mostra-se re-
ceptiva a futuras iniciativas e à exposição de 
pendurantes ou outros, porque é de opinião 
que tudo isto “faculta uma melhor informa-
ção aos clientes e destaca algum material no 
próprio local de venda”.q

>> >> A Saúde da Mulher  
esteve em destaque  
na montra da Multijogos

>> A revista na Libra Livros & Artigos, na Amadora >>  Numa original exposição na Papelaria Duarte Cordeiro... >>  ... e montra da Papelaria Zemejo
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 à  
semelhança do que aconteceu o ano passado, o Jornal de 
Negócios ofereceu a edição especial sobre o Orçamento 
do Estado para 2009 lançado no dia 15 de Outubro. A 
Cofina, editora responsável por esta publicação, pediu o 

contributo da TMK e dos agentes da VASP para desenvolver uma 
acção junto de 15 agentes situados na zona da Grande Lisboa e 
próximos de escritórios. A acção desenvolvida consistiu em ter 
uma promotora durante a manhã a oferecer e a promover o jor-
nal junto dos clientes dos vários pontos de venda. Eduarda Leite, 
a responsável pela Papelaria Hábitos e Costumes, nas Amoreiras, 
em Lisboa, considera “estas acções realmente importantes, porque 
promovem de uma forma eficaz a publicação, conferindo-lhe uma 
visibilidade diferenciada junto do público”. q

OFERTA JORNAL 
DE NEGÓCIOS

>>  O Jornal de Negócios a ser distribuído na Tabacaria Mónaco, no Rossio

>> ... e oferecido a um cliente na Hábitos e Costumes, nas Amoreiras >> O jornal entregue a um dos transeuntes junto ao Sundbay, no Saldanha... 
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LANÇAMENTO LUXURY & GLAMOUR

 n o mês de Outubro foi lançada uma nova revista no mer-
cado destinada a todas as mulheres depois dos 40 anos. 
Para o seu lançamento, a Luxury & Glamour contou com 
as acções desenvolvidas pela TMK ao nível de montras 

e destaques por pontos de venda situados em Lisboa e Porto. 
Cristina Machado, responsável pela papelaria do El Corte Inglés 
do Porto, considera as acções de montra “importantes, pois per-
mitem a divulgação de novas publicações ou mesmo a promo-

ACÇÃO SECRETS 

 a 
Secrets lançou o seu segundo número e apostou mais uma vez 
na divulgação em pontos de venda. Para isso foram selecciona-
dos 20 estabelecimentos situados em Lisboa, Porto e Coimbra, 
onde a revista foi exposta e destacada na montra ou no interior. 

João Diogo, o responsável pelo Kioske Avenida, em Coimbra, conta como 
viveu esta experiência: “Foi muito positiva. Aliás, qualquer das campa-
nhas obtém sempre óptimos resultados. Da nossa parte, existe um cui-
dado especial na visibilidade e na promoção do produto da acção. Para 
estas iniciativas contamos com o total apoio da TMK e dos editores. Em 
relação à Secrets, o facto de estar visível na montra gerou mais procura 
da revista, o que significou um aumento de vendas.” q

>>  A Secrets exposta  
no Kioske Avenida, em Coimbra  
e no Zemejo

>> A revista na montra da 
Presselinha,  na Puma, no 
Centro Comercial Colombo  
(em cima), e no El Corte Inglês, 
no Porto (à direita)

ção junto dos clientes de publicações já existentes, ajudando nas 
vendas”. Quanto à acção da L&G, a agente mencionou que se 
notou “um interesse por parte do cliente em conhecer um pou-
co mais da publicação. Este tipo de acções deve continuar, pois 
incrementam as vendas”. A empresária revela que “tem muito 
cuidado na elaboração das montras e nos destaques, uma vez 
que estes suscitam a atenção dos clientes para a publicação ex-
posta e incentivam a sua compra.” q
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Acção de Natal 
Árvore da 

Solidariedade
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Dossier

>>  Este é o poster da campanha em vigor de 4 a 24 de Dezembro que a VASP fez chegar à sua rede  
de pontos de venda de sete mil agentes para que fosse afixado e assim dar oportunidade a todos  
os clientes de ajudarem a fazer brilhar esta árvore de Natal solidária

 n os últimos dois anos, 
a VASP, em conjunto 
com os seus editores 
e com o total apoio 

dos seus agentes, inovou a 
tradição natalícia e tornou 
possível uma acção de soli-
dariedade social. Um gesto 
que valorizou o espírito da 
quadra, além de representar 
cada vez mais a forte união 
existente entre a distribui-
dora, os editores e os pontos 
de venda.

Este ano, a VASP propôs a 
possibilidade de renovação 
do gesto de solidariedade, 
alargando a abrangência da 
campanha de forma a poder 
beneficiar mais instituições. 
E assim surgiu a campanha 
designada “Árvore da Solida-
riedade”, a qual consiste na 
venda de 200 mil bolas deco-
rativas com um custo unitário 
simbólico de 50 cêntimos. As 
bolas estão disponíveis em 
sete mil pontos de venda da 
rede VASP e tem como con-
ceito uma árvore de Natal 
decorada com estas.

Para isso, os agentes rece-
bem um poster a colocar no 
melhor local de destaque do 
ponto de venda e uma quan-
tidade de bolas decorativas 
para venda ao público.

Por cada peça decorativa da 
Árvore da Solidariedade ven-
dida, os agentes estarão a con-

tribuir para a lista de neces-
sidades identificadas por vá-
rias instituições seleccionadas 
pela Entreajuda e que dare-
mos conhecimento no final 
da acção. Foram igualmente 
destacados como necessários 
os seguintes bens, entre ou-
tros: cadeiras de rodas, ma-
cas, canadianas e andarilhos 
(com e sem rodas).

Para a identificação das ins-
tituições e encaminhamento 
dos bens, esta iniciativa con-
tou com a colaboração da En-
trajuda e de uma das suas or-
ganizações, o Banco de Bens 
Doados (instituição semelhan-
te ao Banco Alimentar, mas 
para bens não alimentares). 
Esta campanha conta ainda 
com uma ampla divulgação 
em todos os meios de comuni-
cação social, onde será dado 
particular destaque aos pontos 
de venda. Com efeito, a VASP 
contou com a especial atenção 
dos agentes para que o pos-
ter da campanha e as peças 
fossem colocados num local 
visível e de destaque.

O resultado final da venda 
das peças será entregue na ín-
tegra às instituições apoiadas, 
sendo esta entrega, bem como 
o destaque dos 50 melhores 
agentes, divulgados na revista 

QUIOSQUE e nas publicações 
participantes.

{ }“A solidariedade é a felicidade dos que dão  
e dos que recebem. Tornemo-nos todos um elo da cadeia!”

Árvore da Solidariedade
Decorar para ajudar é o lema da Campanha de Natal 2008 organizada pela VASP  

com o apoio da Entrajuda. A iniciativa conta, sobretudo, com a parceria de editores  

e pontos de venda de publicações da VASP
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>>  A comunicação que a distribuidora enviou aos agentes  
a explicar como se desenvolve a campanha deste Natal

Acções que valorizam a 
união e a solidariedade

A acção Natal Solidário foi iniciada há três 
anos e realçou o espírito de entreajuda e 
de parceria entre distribuidora, aditores e 
a rede de agentes. Uma ideia, uma acção 
conjunta, um espírito natalício em que o 
melhor presente para quem dá e para quem 
recebe é o gesto que demonstra solidariedade. 
Marcar a diferença, sentir o valor de uma 
união que se manifesta em várias vertentes e 
que em muito ultrapassa a área profissional 
revela ser muito compensatório para todos 
os envolvidos.

Mecânica do concurso
Em cada ponto de venda da VASP foi en-

tregue um kit composto por um poster A3, 
uma circular informativa e bolas decorati-
vas em cartão. Cada bola tem um preço de 
venda ao público de 50 cêntimos e estará 
à venda em banca de 4 a 24 de Dezembro. 
Após esse período, as bolas serão recolhi-
das e efectuado o apuramento das vendas. 
Com o valor das vendas serão adquiridos 
os bens seleccionados e efectuada a entrega 
dos mesmos à Entrajuda. Esta, com o apoio 
do BBD, fará o respectivo encaminhamen-
to dos bens adquiridos para as instituições 
seleccionadas para a campanha.

A Entrajuda
Esta instituição particular de solidarie-

dade social visa apoiar outras instituições 
ao nível da organização e gestão, com o 
objectivo de melhorar o seu desempenho 
e eficiência em benefício das carenciadas. 
Assente na mobilização e envolvimento 
das pessoas e empresas de boa vontade, 
a Entrajuda efectua um diagnóstico dos 
problemas e necessidades das instituições, 

propõe soluções, mobiliza parceiros e vo-
luntários, implementa soluções e avalia 
impactos e desempenhos. São disponibi-
lizados produtos e serviços estruturados 
e formatados pela Entrajuda para as ins-
tituições de solidariedade social.

A acção da Entrajuda assenta na cons-
trução de uma cadeia de solidariedade, 
na conjugação e mobilização de esforços 
e boas vontades. Todas as pessoas e em-
presas com uma preocupação de respon-
sabilidade social que, a título voluntário, 
se queiram associar a esta cadeia podem 
fazer a diferença e ajudar as instituições 
de solidariedade social a cumprirem de 
forma mais estruturada e eficiente o apoio 
que prestam às pessoas desprotegidas e 
carenciadas. 

É no âmbito dos projectos sociais que 
surge o BBD, como uma actividade que, 
pela sua complementaridade com as preo-

cupações básicas da Entrajuda, potencia os 
objectivos fundamentais desta última. 

A Entrajuda, reconhecendo a existência 
de necessidades diversas das instituições 
de solidariedade em materiais e equipa-
mentos, decidiu estruturar uma nova área 
destinada a fazer chegar às instituições que 
apoia produtos não alimentares doados por 
empresas e particulares: o Banco de Bens 
Doados. Estes produtos podem ser utiliza-
dos na própria instituição ou encaminhados 
para as famílias beneficiárias. q

O Banco de Bens 
Doados

O BBD promove parcerias com as empresas, 
as cadeias de distribuição, os hotéis, ao abrigo 
dos quais lhe sejam encaminhados bens que 
apresentem eventualmente pequenos defeitos 
ou que já tenham sido objecto de uso, mas 
que em ambos os casos se encontrem ainda 
perfeitamente aptos a serem reutilizados, 
dotando-os de uma “nova vida”, evitando- 
-lhes assim uma “morte prematura”.
O BBD, nova área da Entrajuda, tem um duplo 
objectivo: de carácter social, ao potenciar o 
trabalho de solidariedade social, distribuindo-
-lhes bens e produtos doados por empresas 
e entidades em estado novo ou passíveis 
de reutilização; de carácter ambiental, ao 
contribuir para o aproveitamento ou a correcta 
distribuição de bens que deixaram de ter 
valor nas entidades doadoras e que, de outra 
forma, seriam desperdiçados os inerentes 
custos ambientais. A entrega personalizada 
e criteriosa de bens com utilidade social a 
instituições de solidariedade localizadas em 
território nacional, de cujas necessidades 
existe um profundo conhecimento, permitirá 
desenvolver uma estratégia contra a exclusão 
e a discriminação. 

>>   Bolas decorativas em cartão que podem ser 
adquiridas nos pontos de venda. É através delas  
que se faz o contributo para a Árvore da Solidariedade
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 o serviço de impressão digital e 
distribuição da VASP/DPS para 
jornais estrangeiros mereceu uma 
Menção Laudatória pelo júri do 

concurso internacional Der Goldene Ver-
trieb 2008, promovido pela Axel Springer, 
no âmbito da reunião anual da Distripress 
que teve lugar em Istambul de 26 a 30 de 
Outubro passado. Este concurso premeia os 
projectos que promovem o desenvolvimento 
e inovação no mundo da imprensa escrita 
internacional.

Recorde-se que em Agosto de 2007 a VASP, 
distribuidora líder em Portugal, criou uma 
solução nova e inovadora de impressão digi-
tal. A DPS surgiu para responder às necessi-
dades de editores internacionais de procura 
de uma solução rápida e eficaz e com custos 
atractivos, permitindo assim a presença de 
jornais estrangeiros no mercado português.

Até há um ano, os jornais internacionais 

Vasp recebe  
prémio de mérito
O serviço de impressão digital e distribuição da Vasp/DPS para jornais estrangeiros foi reconhecido 

internacionalmente. Em Outubro, por ocasião do concurso Der Goldene Vertrieb 2008, na reunião anual 

da Distripress, este serviço mereceu uma Menção Laudatória

tinham de ser impressos no país de origem 
ou, na melhor das hipóteses, em Espanha, 
para tentar encurtar o tempo de entrega no 
mercado português. Apesar dos seus grandes 
esforços, esta solução não evitava custos de 
transporte e os atrasos na distribuição diária 
em Portugal.

Esta solução (DPS) foi implantada há um 
ano e tem sido muito bem sucedida. Actu-
almente, a VASP distribui 25 jornais estran-
geiros, como o Washington Post, Los Ange-
les Times, Folha de São Paulo, Waz – Wes-
tdeutsche Allgemeine, Evening Standard, Il 
Giornale, Expressen, Tribune de Geneve, 24 
Heures, Le Matin, Ekstrabladet, Die Press, Die 
Morgen, Het Parool, Gazeta Wyborcza. 

Num mercado global, os editores conside-
ram cada vez mais importante crescerem as 
vendas, diminuírem os custos e incrementa-
rem a notoriedade da marca. O DPS propor-
ciona tudo isto sem custos.q

VASP  
é membro  
da Distripress
A Distripress é uma associação 

internacional que agrega o 
conjunto de editores, distribuidoras 
de publicações e outras entidades 
relacionadas com a edição e a venda 
de jornais e revistas estrangeiros. De 
entre as actividades da Distripress 
destaca-se o seu congresso anual, 
que junta a generalidade dos seus 
associados. A VASP é membro da 
Distripress desde 2005.

Ag. Set. Out. Nov. Dez. Jan. Fev. Mar. Abr. Maio Jun.
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Remodelação proporciona
atendimento mais eficaz
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 H  á 23 anos que António Tavares dá 
continuidade ao ofício que aprendeu 
desde criança com o seu pai: a 
gestão da Papelaria Tavares, no 

Prior Velho. A loja já está na família há quase 
meio século e foi por este ramo profissional 
que o empresário optou por dar continuidade. 
Conta que há décadas (ainda o seu pai estava 
vivo) substituiu mobiliário antigo por o de 
alumínio, uma escolha que, na época, lhe 
pareceu mais funcional. Mas só agora está 
realmente satisfeito com a remodelação total 
efectuada há uns meses. Prateleiras, balcões, 
iluminação, tudo foi alterado por material 
moderno e mais eficiente, tanto para si como 
para mais dois funcionários que aqui trabalham 
e, sobretudo, para a sua clientela. “Para nós, 
a prioridade máxima é satisfazer os clientes. 
Este espaço é pequeno, tem cerca de 12 m2… 
por vezes as pessoas faziam fila à porta. Isso 
era algo que me aborrecia, pois tinha a noção 
de que se tornava urgente fazer algo para 
alterar esta situação desagradável.” 

Adeus filas à porta
O problema da falta de espaço agravou- 

-se com o surgimento de novas publicações 
(inclusive de várias com subprodutos), 
mais artigos de papelaria e até de material 
informático (uma aposta do comerciante que se 
tem revelado útil naquela zona essencialmente 
empresarial). Assim, o serviço da Papelaria 
Tavares dependia exclusivamente de um 
atendimento personalizado, o que tinha os 
seus contras, como nos explicou o agente: 
“As pessoas limitavam-se a adquirir o que já 
tinham predefinido. Havia uma necessidade 
constante de informar e de sugerir as novidades 
em banca a cada cliente.” 

A maioria dos clientes assíduos habituou-
-se a solicitar os artigos pretendidos aos 
funcionários da loja. Isto porque se deparava 
com dificuldade em aperceber-se de novas 
publicações, de visualizar as capas e os títulos. 

A zona dos jornais, por exemplo, encontrava-se 
numa prateleira atrás da fotocopiadora, o que 
tornava complicado o seu acesso nos dias de 
maior movimento. As prateleiras das revistas 
ficavam por detrás do balcão e do expositor 
de papel de embrulho e laços, portanto sem 
que o cliente a elas pudesse ter acesso. Até 
o atendimento ao balcão era de certa forma 
um pouco confuso, devido à diversidade de 
artigos aqui expostos.

A remodelação da loja veio alterar tudo 
isto! O espaço junto às paredes foi melhor 
aproveitado e iluminado, com prateleiras a 
que os clientes têm agora acesso, uma vez que 
as obras fizeram surgir um maior espaço de 
circulação. Os artigos já se encontram expostos 
por zonas específicas: material escolar e de 
papelaria (com a fotocopiadora colocada 

junto à parede), zona de publicações e até a 
caixa registadora ficou melhor colocada do 
que anteriormente, num balcão muito mais 
desafogado, com apenas postais e jogos da 
Santa Casa da Misericórdia.

A exposição das revistas e jornais ganhou 
em muito com a remodelação da loja, pois 
estão finalmente divididos por sectores e 
géneros, a sua visibilidade e proximidade 
é possível, o que dispensa um atendimento 
personalizado e moroso.

O suporte de papel de embrulho e fitas foi 
substituído por um mais funcional, junto a 
uma parede e numa zona que não impede a 
escolha de publicações. O material de tabacaria 

A remodelação da Papelaria Tavares, no Prior Velho, veio alterar por completo a forma  

de atendimento ao cliente. O seu proprietário está muito satisfeito com os resultados

Papelaria Tavares, no Prior Velho

>> A Papelaria Tavares está arejada, com maior zona 
de circulação para os clientes, e a organização é bem 
visível, como se pode constatar pelas imagens
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permanece bem visível por detrás do balcão e 
a caixa registadora já está melhor posicionada 
no balcão, num módulo próprio.

Organização e funcionalidade
A necessidade aguça o engenho, e é 

precisamente o que esta remodelação da 
Papelaria permitiu ao seu proprietário. Neste 
espaço, a funcionalidade era uma necessidade 
já há muito constatada pelo agente: “Foi 
óptimo reorganizar a loja. Descobri artigos 
que nem sabia que tinha!”, revela António 
Tavares. “Dei muito material a instituições e o 
mais antigo foi deitado fora. Com a ajuda dos 
meus dois funcionários, conseguimos tornar 
este espaço organizado e muito funcional, 
com zonas próprias para cada artigo. No 
caso das revistas, é ainda um pouco difícil 

>> Antes, o acesso aos jornais era dificultado pela fotocopiadora. Agora, 
a zona de papelaria está definida e a das publicações também

torná-las a todas visíveis e fazê-las ‘brilhar’, 
uma vez que existem demasiados títulos. 
Porém, conseguimos agrupá-las por géneros.” 
O comerciante salienta a importância do 
diálogo com os clientes: “Isso é algo que 
nunca será dispensável, pois tanto eu como 
os meus funcionários apostamos na simpatia 
do atendimento e esse é o momento em que 
informamos e sugerimos novas publicações e 
outras novidades, como a constante renovação 
de stock que temos na área de informática, 
aliás exposta em montra.” 

É com notória alegria que António Tavares 
refere a que para si é a melhor das recompensas 
por esta sua decisão de renovar a Papelaria: 
“Tenho recebido muitos parabéns por parte 
dos clientes! E a sua satisfação é, sem dúvida, 
a minha.”q

antes

depois

antes

depois

Se está a pensar remodelar o seu ponto 
de venda e quer partilhar connosco a sua 
história, envie-nos os seus dados para 
entrarmos em contacto consigo.

Código:

Agente: 

Nome:

Contacto:

Telefone:

Telemóvel:

E-mail:

Data prevista da remodelação: 

A transformação da sua loja
noticiada na QUIOSQUE
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 r iscos & Rabiscos é a marca lança-
da pelo jovem casal de empresários 
Antónia e Paulo Santos. A loja que 
tivemos o prazer de visitar foi a pri-

meira que os agentes abriram, há cinco anos, e 
está instalada no Centro Comercial Dolce Vita de 
Miraflores. Clientes não faltam, pelo que conse-
guimos observar durante a entrevista.

Ao entrarmos na loja de Miraflores, rapida-
mente nos apercebemos de que nesta casa reina 
a boa disposição, especialmente com a cliente-
la: “Já nos conhecemos há muitos anos, por is-
so somos como uma família”, explica Antónia 
Santos, 39 anos, confessando que muitos clien-
tes nem sabem que ela é a “patroa”. 

O projecto Riscos & Rabiscos começou no dia 
em que o casal Santos soube que a papelaria do 
Centro Comercial Dolce Vita de Miraflores, que 
tão bem conheciam, estava à venda. “Costumava 
visitar a loja, como fornecedora de material de 
papelaria, e era frequente pensar, e até comen-
tar, que um dia esta loja seria minha”, revela 

do vulgar no que toca à venda de publicações; 
a procura é muito elevada”, sublinha.

Questionada sobre os preparativos para o 
Natal, a jovem empresária adianta que “é claro 
que há muito a fazer; desde as compras espe-
cíficas da época, como, por exemplo, a compra 
do papel de embrulho, dos laços, dos postais, 
até à decoração das montras, que deve ser bas-
tante mais cuidada”. 

Como é frequente a agente referir, “Dezembro 
é um mês atípico”, mas não significa que, por 
causa do Natal, apareçam novos clientes. “Nesta 
loja, os clientes são os mesmos desde sempre”, 
revela a empresária, explicando que as gentes 
do bairro, entre trabalhadores e residentes, lhe 
enchem diariamente a casa.

Aberta das 09h00 às 23h00, a Riscos & Rabis-
cos do Centro Comercial Dolce Vita de Miraflores 
conta com uma equipa de seis pessoas, que tra-
balham em turnos de seis horas e meia. q

Energias positivas
Antónia e Paulo Santos, além 

de casados, são sócios. Têm dois 

pontos de venda, onde a boa 

disposição é “norma” da casa. 

Saiba como correu a nossa visita 

à loja de Miraflores

Antónia Santos. Há cerca de dois anos, o casal 
de empresários abriu o seu segundo ponto de 
venda; desta vez foi no Centro Comercial do Cam-
po Pequeno, onde dizem ter “instalado o melhor 
de todos os projectos que já tiveram”.

Festejar o Natal
“Neste centro comercial, em Miraflores, o 

mês de Dezembro é sempre caótico”, comenta a 
agente, acrescentando que “a confusão aumenta 
à medida que a véspera de Natal se aproxima”. 
Quanto à venda de publicações, Antónia Santos 
revela que “certas publicações se vendem muito 
mais nesta época”, apesar de não se queixar das 
vendas fora desta época festiva. “Esta loja é fora 

>>  Antónia Santos, proprietária da Riscos & Rabiscos,  
orgulha-se do seu ponto de venda, bem organizado 
e com uma grande variedade de publicações

>>
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 d esde Abril de 2008 que este ponto 
de venda tem uma nova gerência. 
“A loja, que abriu no ano de 2005, 
quando o Centro Comercial Dolce Vita 

foi inaugurado, era da minha filha e de mais 
sócios, mas entretanto passou a ser apenas 
dela”, explica Graça Pinto, a actual respon-
sável pela Tabacaria Jocorum. “Sempre tra-
balhei neste ramo, por isso nem hesitei em 
aceitar o convite”, sublinha.

Preparar o Natal
Questionada sobre os preparativos para 

a época festiva que se avizinha, Graça Pinto 
explica que as publicações, por si só, deco-
ram a loja. “Não acho que seja necessário 
exagerar na decoração, porque as capas das 
revistas acabam por dar um aspecto diferente 
à loja”, comenta a responsável, esboçando 
um sorriso. E acrescenta: “Ao mesmo tempo, 
os outros produtos que comercializamos são 
também um chamariz.” Uma coisa é certa: 
nesta casa, não falta papel de embrulho nem 
fita para laços.

Segundo a gerente da Tabacaria Jocorum, 

ultimamente já tem constatado a afluência de 
mais pessoas ao Centro Comercial. “Quando 
o cliente vem comprar uma publicação ou 
meter o Totoloto, apercebe-se de que também 
vendemos gifts, que são, sem dúvida, uma boa 
solução como presente de Natal, e acaba por 
comprar logo ou volta mais tarde”, explica.

Clientes especiais
A localização no Centro Comercial Dolce 

Vita é uma das maiores vantagens de se ser 
cliente da Tabacaria Jocorum, palavra da 
agente Graça Pinto: “Quando há mau tempo, 
beneficiamos, porque estamos numa área 
fechada; quando há um jogo de futebol ou 
um espectáculo, é igualmente positivo, porque 
aparecem muitas caras novas.”

Os clientes que se dirigem à loja no período 
da manhã são habituais, sejam trabalhadores 
ou residentes. Mas quem aparece no período 
da tarde quase nunca é familiar. E é por isso 
mesmo que, para Graça Pinto, “trabalhar 
nesta loja é um desafio constante, não só por 
estarmos a aprender diariamente a lidar com 
o negócio mas também pela oportunidade de 
estarmos em constante contacto com pessoas 
diferentes”.

Aberta das 9h00 às 00h00, a loja n.º 318 
da conhecida superfície comercial conta com 
uma equipa de seis pessoas. E Graça Pinto 
destaca-se, enquanto gerente que todas as 
manhãs se empenha em vingar o negócio da 
filha, que, aliás, tem outros pontos de venda. 
Durante a semana, o horário de trabalho é 
repartido por três colaboradores; ao fim-de- 
-semana, é dividido por outros dois. q

Clientela especial
Localizada no Centro Comercial Dolce Vita, junto ao Estádio  

do Dragão, à entrada da Invicta, a Tabacaria Jocorum  

tem uma clientela diversificada. Fomos perceber porquê

“devido à crise económica, que trava o aumento 
de poder de compra, não se vivem tempos 
famosos”. Mas Graça Pinto reconhece que 

>>  Para Graça Pinto, da Tabacaria Jocorum, existe enorme 
vantagem em ter a loja inserida num centro comercial, 
devido ao horário alargado e à clientela variada

>>  As publicações estão expostas por géneros, o que 
permite facilidade de escolha por parte dos clientes

>>
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Revistimade prima  
pela diferença

r evistas e jornais. Estes seriam os 
produtos que a maioria dos clientes 
esperaria encontrar numa tabacaria. 
Mas a verdade é que na Revistima-

de, loja 19, no centro comercial Madeira Shop-
ping, se encontra isso e muito mais. Quem nos 
garante é Emanuel Machado, responsável pela 
loja, que numa apresentação sumária do espa-
ço nos mostra brinquedos, artigos de papelaria, 
postais, pequenas lembranças para ocasiões es-
peciais, bem como tabaco e jogos da Santa Casa, 
que, reforçou, “são sem dúvida grandes atracti-
vos para a clientela”. 

No referente ao espaço, se comparada com 
outras lojas do género, a Revistimade prima pela 
diferença. Com uma área útil considerável, aqui 
não têm o habitual problema da falta de zonas 
para expor todos os produtos que recebem. As 
revistas e os jornais nacionais e estrangeiros ocu-
pam, cada qual, o seu lugar próprio, não haven-
do mistura de temas ou de targets. O empresário 
acha que, “ainda assim, o espaço já é pequeno 
para as necessidades” e revela uma vontade de 
expansão, não sem antes reforçar o facto de esta 
loja beneficiar de uma boa localização dentro do 
todo que é o Madeira Shopping.

Mas há aspectos que fazem com que esta loja 
não perca a identidade de papelaria/tabacaria. 
O atendimento personalizado e a proximidade 

com o cliente são para este agente (que coordena 
uma equipa de colaboradores significativa) uma 
das mais-valias do serviço prestado pela Revisti-
made. Por isso rejeita a impessoalidade com que 
comummente se rotulam as lojas das grandes 
superfícies. Emanuel Machado adquiriu expe- 
riência ao longo dos muitos anos em que esteve 
emigrado no Brasil e destaca o cuidado de dina-
mizar o espaço, a oferta de produtos distintos e 
um serviço cada vez melhor: “É uma preocupa-
ção constante a actualização de conhecimentos 
dos colaboradores”, confidencia.

Inserido num centro comercial, este ponto de 
venda tem de se reger pelos horários do mesmo, 

o que para o seu responsável é um privilégio, pois 
permite-lhe ter o ponto de venda aberto até mais 
tarde e, desta forma, satisfazer a procura de to-
dos os clientes tardios. Refira-se que a loja está 
em funcionamento entre as 10 e as 23 horas, de 
domingo a quinta-feira. À sexta e ao sábado a 
papelaria fecha uma hora mais tarde.

No rol de outras vantagens que a Revistima-
de pode retirar do facto de estar incluída num 
centro comercial podemos incluir a constan-
te afluência de clientes, em parte beneficiada 
pela animação programada pela direcção do 
centro comercial, bem como pelo estaciona-
mento gratuito. q

>>  A Papelaria Revistimade tem uma área grande, o que permite zonas de artigos diferentes: publicações bem expostas nas prateleiras, ilhas de brinquedos e o balcão 

Inserida num dos maiores  

centros comerciais da Madeira,  

a Revistimade apresenta-se  

como uma tabacaria do século XXI

>>  O atendimento personalizado e a proximidade com o cliente são aqui valorizados 
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Confiante e seguro
A Zuritel proporciona aos colaboradores 
e agregados familiares da VASP confiança 
e segurança para…

> ...o seu veículo > ...o seu lar 

> ...o seu sorriso> ...quem cuida 

da sua casa > ...o seu descanso 

> ...a sua família > ...os seus filhos 

Expositores 
para si

Expositores para todas 
as publicações ficarem 
organizadas e bem 
segmentadas

Expositores revistas 
parede simples 
€20,08 (20% IVA) 
Cód. Vasp: 3662

Expositores 
jornais 
parede simples
€20,60 (20% IVA) 
Cód. Vasp: 3663

>

>

> >

Aqui vai encontrar fantásticas   promoções

20% 
desconto

Cartão Dr. Saúde
Com o cartão Dr. Saúde escolha o melhor 
para a sua saúde

>

Para qualquer pedido 
de simulação ou 

informação, queira, por 
favor, contactar 

a Zuritel através 
da linha gratuita 

800 206 100

Expositores jornais 
parede duplos
€41,20 (20% IVA) 
Cód. Vasp: 3661

Expositores 
revistas 
parede duplos
€42,65 (20% IVA) 
Cód. Vasp: 3660

>

só €20/mês 

para toda a família

28
29

Contactos: Tel.: 707 218 219

Contactos: Viseu: 23 246 70 00  Porto: 22 615 46 43
decorshop@mail.telepac.pt

Mobiliário comercial

> Atendemos ao seu pedido
> Acabámos com o protocolo
> Agora não lhe impomos nenhum banco
>  Na compra de equipamento com valor 

superior a €7500
>  Pagamos-lhe os juros do primeiro ano 

num banco à sua escolha ou o desconto 
equivalente no pagamento a pronto

> Mas só para clientes VASP
>  Pagamento em 12 meses, sem juros

no pagamento a pronto



>

fantásticas   promoções e descontos exclusivos para 

Contacto: 21 231 33 70

quiosque novembro | dezembro 2008

clientes

VASP 

Transforme o seu 
ponto de venda!

Um local atraente  
e modernizado faz  
a diferença para vender mais

5% desconto
na compra de 3 módulos

>

ArquiteToldos
Proteja e embeleze o seu ponto de venda 
adquirindo toldos com desconto

Com uma vasta oferta em termos de 
toldos e reclamos, dispõe de um conjunto 
de soluções que se adequarão às suas 
necessidades

>

>

10% desconto
na apresentação do cupão

Contactos:  
Tel.: 22 939 55 78 Fax: 22 120 24 90
www.escripovoa.pt/papelarias.asp   
comercial.gespos@sage.pt 

Especialistas em software de gestão 
para papelarias e quiosques
>

Informatização do seu 
ponto de venda

Equipamento para lojas

Orçamentos grátis>

Avenida Santos Dumont, 47-A – 1050-201 Lisboa
Tel.: 21 797 91 15/21 761 52 00
www.iralsul.pt 
iralsul@iralsul.pt 

15% desconto

Crédito até 5 anos e com 0% juros até 2 anos>
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Catálogo quiosque  Agora é mais fácil!    Seleccione aqui os seus Produtos Não Editoriais

Pilhas Alcalinas 
(LR03) Sony

€36,37 (s/ IVA) 20 unidades

Pilhas Alcalinas 
(LR06) Sony

€34,99 (s/ IVA) 20 unidades

Cartão Brasilcard €5
Rio de Janeiro e São Paulo 

140 minutos

     

Produtos Sony    
Código Produto P. venda s/ IVA IVA Unid. venda

3005 Pilha Alcalina LR03 (mini) 36,37 € 20% 20
3006 Pilha Alcalina LR06 (peq.) 34,99 € 20% 20
3007 Pilha Alcalina LR14 (med.) 17,93 € 20% 10
3008 Pilha Alcalina LR20 (gr.) 26,33 € 20% 10
3009 Pilha Alcalina LR61 (bat.) 20,36 € 20% 10
3010 Pilha Alcalina LR23A 6,97 € 20% 10
3011 Pilha Stamina LR3 (mini) 45,54 € 20% 20
3012 Pilha Stamina LR06 (peq.) 43,39 € 20% 20
3013 Pilha Stamina LR14 (med.) 22,46 € 20% 10
3014 Pilha Stamina LR20 (gr.) 34,36 € 20% 10
3015 Pilha Stamina LR61 (bat.) 27,18 € 20% 10
3024 Cassete de Vídeo 8/90 min. 73,01 € 20% 12
3025 Cassete de Vídeo 8/60 min. 41,54 € 20% 12
3027 Cassete de Vídeo 180 min.-VIVAX 47,05 € 20% 20
3028 Cassete Áudio 90M CRÓMIO 107,78 € 20% 60
3029 Cassete Áudio 60 min. CRÓMIO 91,88 € 20% 60
3031 Cassete Áudio 60 min. FERRO 72,00 € 20% 60
3032 Cassete de Limpeza VÍDEO 91,00 € 20% 10
3043 Pilha CR/123A (Auto) 32,29 € 20% 10
3044 CDR/ÁUDIO/GRAVAR 33,25 € 20% 25
3045 Pilha alcalina 4 + 1 (LR06) 17,71 € 20% 10
3468 Cassete de Vídeo DV de 60 (blister) 65,00 € 20% 10
3470 CD-R Áudio 80 min. 26,69 € 20% 25
3804 Pack 5 - DVD-R Data 4,7 GB 55,06 € 20% 20
3805 Pack 30 CD-R Data 700 MB 86,53 € 20% 12
3836 Pack 5 - DVD-R Data 4,7 GB (Cores) 57,46 € 20% 20
3897 DVD-R (formato - gravável) - pack 5 color 57,46 € 20% 20
3956 Pilha Alcalina LR06 (peq.) 8 Pilhas + Carro 35,41 € 20% 10
3960 Carregador Pilhas HR03/HR6 27,80 € 20% 1
3992 Pilha Lítio tipo moeda (mAH 90,0) 9,07 € 20% 10
3993 Pilha Lítio tipo moeda (mAH 120,0) 9,07 € 20% 10
3994 Pilha Lítio tipo moeda (mAH 220,0) 9,07 € 20% 10

Cartões pré-pagos    
3433 Onicard 5 66,67 € 20% 20
3471 Cartão Brasil 66,67 € 20% 20
3500 Cartão Leste 66,67 € 20% 20
3673 Hello Brasil 33,33 € 20% 10
3674 Hello Leste 33,33 € 20% 10
3675 Hello Palop`s 33,33 € 20% 10
3676 Hello Índia 33,33 € 20% 10
3147 Hello Móvel 7€ 46,67 € 20% 10
3801 Hello Brasil 10€ 66,67 € 20% 10
3919 PT Card 3€ 50,00 € 20% 25
3769 PT Card  5€   83,33 € 20% 25
3854 PT Card 10€ 166,67 € 20% 25
3367  Cartão UZO 10€ (pack 6)  33,33 € 20% 6
3368 Cartão UZO 10€  (pack 13)  66,67 € 20%  13
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Agora é mais fácil!    Seleccione aqui os seus Produtos Não Editoriais

Cartão Super Nature €5
Rio de Janeiro e São Paulo  

140 minutos

Euro Super Brasil 
223 minutos 

Auscultadores  
Sony para MP3 

Cola Super Forte

Código Produto P. venda s/ IVA IVA Unid. venda
3369 Cartão UZO 10€ (pack 21) 100,00 € 20% 21
3370 Pack UZO 1.ª (Máquina de café) 266,67 € 20% 49
3371 Pack UZO 2.ª (Máquina de café)                                  400,00 € 20% 80
3374 Pack UZO (PC portátil Magalhães) 533,33 € 20%       100
3864 Eurocard Euro Super 5€                                 86,46 € 20% 25

3865  Eurocard Euro World Card 5€                              83,33 € 20% 25

3160 Eurocard Euro Super Mais 5€  88,54 € 20% 25
3365 Cartão Bravo 5€  83,33 € 20% 25
3366 Cartão Rede 4 9,9€  30,94 € 20% 10

3927 Cartão Super Nature  69,17 € 20% 20
3968 Cartão Super Nature Leste  69,17 € 20% 20

Artigos fumador    

3534 Isq. Clipper Hippie 35,00 € 20% 35

3538 Gasolina Clipper 28,18 € 20% 24

3589 Isqueiros Porto 24,50 € 20% 50

3590 Isqueiros Sporting 24,50 € 20% 50

3591 Isqueiros Porto Campeão 24,50 € 20% 50

3665 Coverbox n.º 2 75,00 € 20% 1

3666 Coverbox Fute n.º 1 75,00 € 20% 1

3669 My Box (Cx. Exp. c/ 160 un.) 48,00 € 20% 1

Brindes e brinquedos    

3097 Miniat. Auto Power Const. 64,35 € 20% 24 

3104 MODELLS RACING TRUCKS GP 46,60 € 20% 24

3105 MODELLS 60 CARS 57,90 € 20% 24

3658 Expositor 4 Motorbike 13,46 € 20%  4

3647 Expositor Lápis Cor Alpino Tubos 19,73 € 20% 24

3648 Expositor 24 Lápis Fluorescentes Alpino  7,83 € 20%  1

Novidades
3182 Cola UHU Strong e Safe (caixa com 12 unidades) 30,24 € 20% 12

3176 Auscultadores MP3 Rosa   7,23 € 20% 1

3041 Blister 4 Unidades Gormiti (6 blisters) 42,75 € 20% 6

3042 Mini Jogo Gormiti Aguia/Moreira  (6 blisters) 72,00 € 20% 6

3241 Blister 1 figura 12 cm + DVD Gormiti (4 blisters) 41,85 € 20% 4

3375 Original Tubo (Chupa Chups) 28,50 € 20% 150

3376  Chewies Fruta (Sugus) 10,80 € 20% 20

3389 Chewies Iogurte (Sugus) 10,80 € 20% 20

3381 Mentos Menta   9,20 € 20% 20

3390 Mentos Fruta   9,20 € 20% 20

3391 Mentos Morango   9,20 € 20% 20

3399 Mentos Iogurte   9,20 € 20% 20

3382 1 Original Tubo + 2 x Chewies + 1 Mentos 50,10 €  20%          1 pack

3384 1 Original Tubo + 3 x Chewies  50,10 €  20%           1 pack

3385 1 Original Tubo + 2 x Mentos + Mentos Outro Sabor 46,90 €  20%           1 pack

3386 1 Original Tubo + 2 x Mentos + Chewies 46,90 €  20%           1 pack
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Lembre-se de que pode comunicar com a VASP através de e-mail. Para iniciar 
esta forma de contacto entre si e a distribuidora é necessário que envie os seus 
dados para dar essa indicação à VASP. Recorte o seguinte cupão pelo picotado  
e envie para VASP – Call Center, Media Logistics Park, Quinta do Grajal, Venda 
Seca, 2735-511 Agualva-Cacém. 

 j á na edição anterior informámos de que forma poderá gerir o seu ponto de 
venda através do site institucional da VASP e das vantagens que este serviço 
tem para cada agente. Aqui as relembramos:
1. Acesso 24 horas à VASP;

2.  Diminuição dos custos de comunicação dos pontos de venda;
3.  Incrementação da qualidade do contacto;
4. Proximidade da rede à VASP.

Para que o agente não perca tempo em telefonemas, cartas ou até deslocações à 
distribuidora, e de forma a facilitar os mais variados serviços, salientamos as seguintes 
funcionalidades no site da VASP:
1. Pedidos de 2.ª via de GLD;
2. Pedidos de 2.ª via de GLS:
3. Pedidos de alteração de quotas;
4. Pedidos suplementares;
5. Pedidos de suspensão;
6. Estado das reclamações à expedição;
7. Registo das reclamações à expedição;
8. Subscrições: possibilidade de escolher os documentos que lhe poderão ser enviados 
para o seu endereço electrónico: GLD, GLS, factura, expedições do dia, extracto de 
reclamação à expedição.

Quiosque dos Milhões na Net
Agora já tem algumas funcionalidades do programa Quiosque dos Milhões à sua 

disposição no site da TMK, através de www.tmk.pt. Na página inicial da VASP, www.
vasp.pt/, por baixo do título “Empresas do grupo”, clique no logótipo da TMK. No topo da 
página, clique em “Quiosque dos Milhões”. Do lado direito, encontra o regulamento do 
concurso. No lado esquerdo tem o cupão de inscrição para se tornar membro do maior 
programa de incentivos no mercado nacional de distribuição de publicações, através do 
qual receberá prémios fabulosos, e no final da página poderá ver o catálogo de prémios. 
Uma vez online nesta página, aqui poderá efectuar uma das seguintes funções:
1.  Inscrição no programa Quiosque dos Milhões;
2. Rebater os pontos por prémios;
3. Fazer o download do regulamento;
4. Fazer o download do catálogo de prémios. q

Vantagens e funcionalidades do site VASP
Ao aceder ao site da VASP pode gerir o seu negócio, obter esclarecimentos vários e entrar na página 

da TMK para se inscrever no Concurso Quiosque dos Milhões. Neste link pode fazer o donwload  

do regulamento, do catálogo de prémios e ainda rebater os pontos por prémios

>>  No site inicial da VASP, clique no símbolo da TMK para aceder 
à página seguinte (em baixo). Aí encontra o link para o Quiosque 
dos Milhões

>>

e-mail connosco!

Informações vasp

Código de agente ……………………………………… E-mail ……………………………………………………………………………………..

Nome ……………………………………....................................................................................………………………………………………...

N.º de contribuinte ……………………………………… Contacto ……………………………………… 

Localidade ………………………………………………………………………………..............................

Telefone ………………………………….......…… Telemóvel ………………………………….......…… 





>>

classificados
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VENDA
Máquina de encadernar Fellowes PB150 p/ arg. plástica, como nova. Preço: 
€130, com oferta de 89 argolas de 6 mm, 97 de 16 mm, 90 de 8 mm, 100 
de 10 mm e 94 de 12 mm. Máquina de encadernar Fellowes térmica TB450, 
como nova. Preço: €149, com oferta de 20 capas de 12 mm, 20 de 1,5 mm, 
18 de 6 mm, 3 de 3 mm e 20 de 15 mm.
Contacto: Sandra Vieira, tel.: 222 031 004.

Quiosque em plena laboração e boa facturação, no centro do Cartaxo, vende. 
€50.000, renda de ocupação de via pública, €95,40. Tem PayShop.
Contactos: 922 060 273/243 702 920.

TRESPASSE
Papelaria/tabacaria em Paço de Arcos, junto ao museu. A loja tem 12 m2; 
fotocopiadora; fax; correio; alarme. Valor da renda: €413. Trespasse: €20.000.
Contactos: 214 421 167/938 672 943.

Tabacaria e brindes, com recheio, a funcionar desde 1928, em rua de grande 
movimento e passagem de muitos turistas, próximo ao Metro e comboios, 
na região do Cais do Sodré. Renda actualizada em €17. Valor: €30.000.
Contactos: 960 414 963/961 022 872. E-mail: mendesmaria@hotmail.com

Tabacaria/papelaria no centro do Porto, com recheio. Trata-se de uma loja 
moderna, com 50 m2 + 40 m2 de arrumos. Renda: €390; mov. €6000/mês; 
Preço: €30.000. Motivo: mudança de cidade por motivos familiares. 
Contactos: 931 754 038/919 495 035.

Papelaria/tabacaria Miraflores, com 85 m2, boa carteira de clientes/
empresas, sistema informático de gestão de loja, três montras, dois WC,  
com todo o recheio. Trespassa-se ou cedem-se quotas.
Contactos: 938 455 276.

Banca de jornais bem situada na Rua Pascoal de Melo, em frente ao Jardim 
Constantino, em Lisboa, e junto à Direcção-Geral de Aviação.
Contacto: 969 632 630.

Quiosque bem localizado junto à estação de comboio e paragens de 
transportes públicos. O ponto de venda tem grande afluência de clientes. 
Trespasse por motivos pessoais.
Contacto: 965 057 910.

Cantinho do Anúncio
TUDO POR SI 
E PARA SI

Este é o espaço que 

a QUIOSQUE reserva 

para todos os agentes. 

Páginas que anunciam 

oportunidades, 

como vendas, compras, 

trespasses, alugueres, 

trocas, ofertas,  

empregos e outros
 

Um serviço gratuito,  
que aposta na divulgação  
de bons negócios entre  
as pessoas do mundo VASP

COMO ENVIAR O SEU CLASSIFICADO GRATUITO
Para anunciar gratuitamente, poderá remeter o seu anúncio através do endereço 
classificados@vasp.pt, para a morada MLP – Quinta do Grajal, Venda Seca, 
2739-511 Agualva-Cacém, ou pelo fax 808 206 133 e telefone 21 433 70 66





Computador portátil Magalhães Máquina de café Delta Q

descomplicado

Contactos
telefone  21 433 70 01 · fax  21 432 36 81
linha azul (telef.)  808 20 65 45
linha azul (fax)  808 20 61 33

Compre cartões
de Natal
e receba ofertas
fantásticas!

Esta campanha substitui a anterior e é limitada ao stock existente.

e ganho!

Quantidade Cartões
/Designação Compre por

€33,33

€66,67

€100,00

€266,67

€400,00

€533,33

Ganhe

200 pontos

300 pontos

400 pontos

500 pontos

600 pontos

700 pontos

Código Vasp

3367

3368

3369

3370

3371

3374

6 cartões UZO

13 cartões UZO

21 cartões UZO

43 cartões UZO 
+ 3 cartões Benfica Telecom
+ 3 cartões Dragão Mobile 
+ 1  Máquina de Café Delta Q

70 cartões UZO
+ 5 cartões Benfica Telecom
+ 5 cartões Dragão Mobile
+ 1  Máquina de Café Delta Q

90 cartões UZO
+ 5 cartões Benfica Telecom
+ 5 cartões Dragão Mobile
+ 1  PC Portátil Magalhães

PVP: €10
inclui €10 em chamadas (€5 de saldo inicial + €5 no primeiro  carregamento de valor igual ou acumulado de €10)
+ 10% de bónus sempre que carregar durante 6 meses após activação
+ 1 par de meias.

Valores sem IVA incluído.




