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editorial

A sombra da “bolha”

recordo-me de, em meados dos anos 90, se viver a euforia 
no mundo empresarial dos negócios baseados na Internet. 
Na altura, tudo o que não fosse “e-qualquer coisa” não tinha 

futuro. Dizia-se então que os balcões dos bancos iriam fechar, que 
as agências de viagens seriam todas virtuais e que até as compras 
dos supermercados passariam a ser totalmente feitas através da 
Internet. O grande argumento para tais mudanças era a conve-
niência proporcionada pelo novo meio. Muitas empresas investiram 
somas consideráveis nas novas tecnologias, algumas apenas para 
“estar na onda”, sem saberem muito bem qual o modelo de negó-
cio que iria permitir garantir a sustentabilidade no futuro. Os ana-
listas de mercado valorizavam esses investimentos, muitas vezes 
atribuindo múltiplos de capitalização bolsista impensáveis quando 
o negócio era apenas o tradicional. O resultado foi, como sabem, a 
famosa “bolha” da Internet. É certo que nos dias de hoje existem 
bancos, agências de viagens, supermercados e outras empresas 
com negócios online. No entanto, poucos são os que dependem online. No entanto, poucos são os que dependem online
exclusivamente do negócio online, sendo que a maioria utiliza os online, sendo que a maioria utiliza os online
seus sites como forma complementar de prestar serviços aos seus sites como forma complementar de prestar serviços aos seus sites
clientes. Vêm estes pensamentos a propósito da nova febre dos 
“i-qualquer coisa” que se está atualmente a viver no mercado das 
publicações. Parece-me que nesta nova febre existem vários pontos 
em comum com o fenómeno que deu origem à “bolha”: o argu-
mento da “conveniência do leitor”, a inexistência de um modelo de 
negócio claro e a pressão dos analistas para os novos investimentos. 
Pessoalmente, acredito que, tal como aconteceu com a Internet, o 
negócio das publicações em formato digital poderá ter futuro como 
um meio complementar ao do papel. Até poderão surgir novas 
publicações, com um modelo de negócio sustentável, baseadas 
num formato puramente digital. No entanto, estou convicto de 
que as “velhas” publicações em formato físico não irão desapare-
cer. Baseio essa minha convicção no facto de pensar que os novos 
aparelhos não são para todos – são caros, são frágeis, avariam, têm 
uma bateria limitada, necessitam de uma ligação à Internet, não 
são fáceis de transportar, etc. Acresce mais um fator que me parece 
de extrema importância num mercado do Sul da Europa como é o 
nosso: a necessidade do ser humano em socializar. O hábito de ir à 
rua tomar um café ou de ir ao ponto de venda comprar o jornal e dar 
“dois dedos de conversa” não se vai perder facilmente – sobretudo 
se for acompanhado de um sorriso.
Por isso,or isso,or isso  não se esqueça de sorrir na próxima vez que um cliente 
entrar no seu ponto de venda! 

Paulo Proença
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A graça surge de imediato no nome desta 
loja bem original, Diz-me o Que Lês…, 

onde as publicações são um prato cheio. Aqui, 
a decoração prima por nos fazer sentir na casa 
de jantar de uma avó, tradicionalmente por-
tuguesa. O à-vontade domina o visitante as-
sim que ali entra. Cada recanto tem um tema, 
uma surpresa, algo que só com o olhar aguça 
a curiosidade. Há harmonia no ar, bom gosto, 
sensibilidade e ponderação nas peças e arti-
gos claramente escolhidos pelo critério de uma 
paixão assumida por Teresa Andrade, a pro-
prietária da loja. 

De conversa sensível e amável, a empresá-
ria revela-se neste espaço, que define como o 
seu sonho tornado realidade. Espelho de tudo 
isto, a loja dá-se a descobrir: a decoração, mui-
to ao género dos anos 60 e 70, remete o visi-
tante para um cenário da série Conta-me como 
Foi… E em cada móvel se descobrem surpre-
sas: jornais e revistas de um lado, doces e brin-
quedos do outro, publicações várias em cada 
nicho. O encanto da variedade é tanto que até 

BREVESBREVESBREVESBREVESBREVESBREVESBREVESBREVESBREVESBREVESBREVESBREVESBREVESBREVESBREVESBREVESBREVESBREVESBREVESBREVESBREVESBREVESBREVESBREVESBREVESBREVESBREVESBREVESBREVESBREVESBREVESBREVESBREVESBREVESBREVESBREVESBREVESBREVESBREVESBREVESBREVESBREVESBREVESBREVESBREVESBREVES

Tradicional por fora, moderna por dentro

Diz-me o Que Lês… um espaço de tempo

A traça tradicional alentejana da pape-
laria não destoa da arquitetura típica 

deste local do País. Na Comporta, este espaço 
veste-se de tradição por fora e de moderni-
dade por dentro na loja de Isidora Rosa de 
Azevedo Valentim. De aparência rústica nas 
cores branca e azul, a iluminação das grandes 
janelas chama a atenção. São vitrinas que os-
tentam uma grande variedade de artigos para 
o grande público. Nas montras saltam à vis-
ta brinquedos, livros, canetas, artigos para 
ofertas em ocasiões especiais e muito mais. 
Pequenos e graúdos deixam-se levar pela 
curiosidade ao passarem por estas três vitri-
nas. Para os habitantes locais, uma ida a esta 

>> O ponto de venda de Isidora Rosa de Azevedo 
Valentim tem instalações novas e modernas

há lugar para vinhos e chocolates. Explica-nos 
a proprietária: “Para além das publicações, só 
tenho aqui os meus gostos prediletos, desde o 
café aos chás engarrafados, aos chocolates, aos 
quadros...”

Descobrir uma loja assim na Expo resulta 
pelo contraste inesperado de ambientes. E é 
este bem-estar que une o passado ao presen-
te. Teresa Andrade revela: “Tanto os produ-
tos como a decoração são tudo escolhas mi-
nhas, feitas com paixão. Adquiri os móveis 
em antiquários e são de facto boas seleções, 
como o balcão art deco de folha de nogueira. art deco de folha de nogueira. art deco
Idealizei este espaço sob o critério do meu gos-
to pessoal, e numa altura em que tinha ficado 
desempregada decidi que tinha de apostar em 
algo que fosse meu e verdadeiro. Assim surgiu 
a ideia de fazer uma nova abordagem a esta 
papelaria. Parece-me que a maioria das pa-
pelarias, sobretudo as dos centros comerciais, 
são um pouco descaracterizadas e sinto-as um 
pouco vazias de algo.” Este não é certamente 
o caso da Diz-me o Que Lês… Aqui, a surpre-

sa começa nas montras, uma com um móvel 
onde jornais e revistas são colocados, outra 
com auto-colantes gigantescos com os títulos 
das publicações principais. Lá dentro, há o re-
canto com recortes e artigos sobre vinhos, uma 
máquina de café sobre um belíssimo móvel, 
um painel para os visitantes escreverem algo 
ao sabor da sua imaginação, revistas, livros 
vários (de arquitetura, decoração, moda, via-
gens), e um recanto reservado para uma área 
de exposição, onde, desde o dia 6 de março, 
estão patentes quadros de Tânia Bailão Lopes. 
Há escolhas da alma em cada recanto, atenção 
nos pormenores, harmonia na decoração com 
sensibilidade feminina e a confirmação de que 
é sempre possível inovar, mesmo em tempos 
de crise. A Diz-me o Que Lês… está aberta des-
de janeiro e é o exemplo perfeito de que é pos-
sível reinventar conceitos de negócio. qq

papelaria já faz parte do seu quotidiano de 
costumes. Seja para adquirirem tabaco, jor-
nais ou revistas, a sorte espreita-lhes sem-
pre quando entram nesta loja. O grande “re-
clamo” no exterior dos Jogos da Santa Casa 
também alimenta a esperança dos alenteja-
nos em que um dia seja por aqui que saia 
um prémio que dê que falar da gente da terra. 
Este é também um local onde as conversas 
decorrem a um ritmo invejável pelos citadi-
nos. Há tempo para se trocar notícias, há tem-
po para se comentar as novidades, que ora 
chegam através das conversas ora estão ali, 
na capa das revistas e dos jornais, e que se 
tornam também tema de cavaqueira. qq

>> Situada na Expo, a Diz-me o Que Lês... fica 
na primeira linha do rio, perto das esplanadas. 
O contraste de ambientes de exterior e interior 
da loja prima pela originalidade



DecorShop - pag.5_medida-205x275.pdf   1 3/14/2011   5:30:49 PM



novidades/novidades/novidades/novidades/novidades/novidades/novidades/novidades/novidades/novidades/novidades/novidades/novidades/novidades/novidades/novidades/novidades/novidades/novidades/novidades/novidades/novidades/novidades/novidades/novidades/novidades/novidades/novidades/novidades/novidades/novidades/novidades/novidades/novidades/novidades/novidades/novidades/novidades/novidades/novidades/novidades/novidades/novidades/novidades/novidades/novidades/novidades/novidades/novidades/novidades/novidades/novidades/novidades/novidades/novidades/novidades/novidades/novidades/novidades/novidades/novidades/novidades/novidades/novidades/novidades/novidades/novidades/novidades/novidades/novidades/novidades/novidades/novidades/IIIIniciativasniciativasniciativasniciativasniciativasniciativasniciativasniciativasniciativasniciativasniciativasniciativasniciativasniciativasniciativasniciativasniciativasniciativasniciativasniciativasniciativasniciativasniciativasniciativasniciativasniciativasniciativasniciativasniciativasniciativasniciativasniciativasniciativasniciativasniciativasniciativasniciativasniciativasniciativasniciativasniciativasniciativasniciativasniciativasniciativasniciativasniciativasniciativasniciativasniciativasniciativasniciativasniciativasniciativasniciativasniciativasniciativasniciativasniciativasniciativasniciativasniciativasniciativasniciativas

ECONOMIA & 
MERCADO ANGOLA

Revista mensal sobre a economia 
e a sociedade angolanas.

Início: 7 de janeiro.
SEGMENTO: Economia – Gestão

PERIODICIDADE: Mensal

PÚBLICO-ALVO: Adulto

PREÇO: €3,50 

EXPOSIÇÃO: EXPOSIÇÃO: E Junto a revistas de economia

SPORTALENTEJO

Jornal semanal desportivo da região 
do Alentejo.

Início: 1 de fevereiro.
SEGMENTO: Desporto 

PERIODICIDADE: Semanal

PÚBLICO-ALVO: Adulto

PREÇO: €1

EXPOSIÇÃO: EXPOSIÇÃO: E Junto aos jornais desportivos

Rua Escritor Ferreira de Castro, 34, R/ch Drt. - 7800-062 BEJA * TM: 966 844 781 * www.sportalentejo.com.pt * geral@sportalentejo.com.pt

Jornal SportAlentejo, Semanário de Informação Regional * Director: Mário Jorge Burrica * n.º 9 * Ano 1 * De 01 a 07 de Fevereiro de 2011 * 1,00 €uro

PORTUGAL

TAXA PAGA

PUBLICAÇÕES
PERIÓDICAS

or: Mário Jorge Burrica * n.º 9 * Ano 1 * De 01 a 07 de Fevereiro de 2011 * 1,00 €uro

HET WEEKBLAD

Revista semanal para residentes 
holandeses e belgas no Algarve.

Início: 11 de fevereiro.
SEGMENTO: Informação geral 

PERIODICIDADE: Semanal

PÚBLICO-ALVO: Adulto

PREÇO: €1,95

EXPOSIÇÃO: EXPOSIÇÃO: E Junto a revistas holandesas 
e belgas

Het Weekblad Het Weekblad 
Nederlandstalig weekblad met tv-bijlageNederlandstalig weekblad met tv-bijlage

                       Jaargang 1 – nummer 13- week 07  Jaargang 1 – nummer 13- week 07  
               V               V

1,95€ (IVA incl)

Met méér nieuws uit Portugal, Met méér nieuws uit Portugal, 
Cultuur, tv-bijlage en Cultuur, tv-bijlage en 
ontspanningontspanning

COLEÇÃO CROMOS COLEÇÃO CROMOS C
HOT WHEELS

Cadernetas e saquetas com cinco
cromos Hot Wheels.

Início: 16 de fevereiro.
SEGMENTO: Brinquedo – Cromos

PERIODICIDADE: Aperiódica

PÚBLICO-ALVO: Infantil

PREÇO: Caderneta – €1,50; saqueta 5 cromos 
– €0,50

EXPOSIÇÃO: EXPOSIÇÃO: E Balcão

 

 

 

8436033302309 
 

1,50 € % 22 x 30 x 10 112 x 50 8,50 kg 

Packet Barcode 

8436033302286 
Display Barcode 

8436033302293 
 

0,50 € % 39 x 27 x 23 42 x 36 x 50 11 kg 

Blister 
8 Packets  with 5 stickers 

 

8436033302531 
 

 € % 

Sticker Packet 
5 Sticker by Packet 

 

Starter Pack 
Album + 8 Sticker Sheet 

 

Constantly appearing on 
magazines to keep the 
general knowledge of 
the brand. 

TV complains on Hot Wheels products are constantly being 
scheduled on most of the main national channels. Mattel’s 
support to the brand will continue to be strong. 

Both Mattel and all other Licensees will give 
interactive support to the brand during 2010-11. 
Games and quizzes will also take place. 

 

Hot Wheels is one of the most well-known cars brand among children. For 
the first time ever, a Hot Wheels sticker collection has been developed. 
Now our kids will not only play with the cars, but also have fun collecting 
the stickers and completing their Hot Wheels album. 
There are more than 100 stickers to collect, and a 32 pages album full of 
pictures of How Wheels cars. 

TBC TBC TBC 

 COLEÇÃO CROMOS 
BARBIE

Cadernetas e saquetas com cinco
cromos Barbie.

Início: 16 de fevereiro.
SEGMENTO: Brinquedo – Cromos

PERIODICIDADE: Aperiódica

PÚBLICO-ALVO: Infantil

PREÇO: Caderneta – €1,99; saqueta 5 cromos 
– €0,50

EXPOSIÇÃO: EXPOSIÇÃO: E Balcão

 

 

Barbi is a classic all over Europe. Mattel’s brand, Barbi, has just 
celebrated its 50th anniversary, and they are investing a lot in 
refreshing the brand’s design.  
 
Our Sticker Collection is full of fashion. Barbi fans will find stickers 
with glitter, varnish and different shapes.  

Constantly appearing on 
magazines to keep the 
general knowledge of 
the brand. 

8436033302194 
 

1,50 € % 22 x 30 x 10 112 x 50 8,50 kg 

Packet Barcode 

8436033302170 
Display Barcode 

8436033302187 
 

0,50 € % 39 x 27 x 23 42 x 32 x 50 10 kg 

8436033302514 
 

 € % 

Sticker Packet 
5 Stickers by Packet 

 

Blister 
8 Packets  with 5 stickers 

 

Starter Pack 
Album + 8 Sticker Sheet 

 

TV complains on Barbi products are constantly being scheduled 
on most of the main national channels. Mattel’s support to the 
brand will be especially strong during 2010 and 2011. 

Both Mattel and all other Licensees will give 
interactive support to the brand during 2010-11. 
Games and quizzes will also take place. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TBC  TBC      TBC 

REVISTA C

Revista de informação geral da zona 
de Coimbra.

Início: 4 de fevereiro
SEGMENTO: Informação geral

PERIODICIDADE: Semanal

PÚBLICO-ALVO: Adulto

PREÇO: €1,50 

EXPOSIÇÃO: EXPOSIÇÃO: E Junto às revistas de informação 
geral
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CM – INICIATIVA 
CORREIO DA MANHÃ

Coleção de 40 fascículos com oferta 
de minerais. A segunda entrega inclui 

oferta de caixa arquivadora.  
Início: 26 de fevereiro de 2011. Fim: 26 de 
novembro de 2012.
SEGMENTO: Ciência e geologia

PERIODICIDADE: Semanal

PÚBLICO-ALVO: Todos

PREÇO: Primeira entrega – €1; 
restantes – €7,95

EXPOSIÇÃO: EXPOSIÇÃO: E Junto ao CM  

JN – SERVIÇO 
DE JANTAR 

Coleção constituída por sete peças 
(pratos raso, de sopa e de sobremesa, 

chávena de café, pires de café, taça fruta e 
marcador Bambu).
Início: 13 de março. Fim: 18 de junho.
SEGMENTO: Louça

PERIODICIDADE: Diária (exceto à 3.ª feira)

PÚBLICO-ALVO: Todos

PREÇO: Oferta na compra do JN

EXPOSIÇÃO: EXPOSIÇÃO: E Junto ao JN

COLEÇÃO 
GUIAS DE SAÚDE

Coleção em 14 livros de saúde para 
prevenir, lidar ou evitar as doenças.

Início: 29 de janeiro. Fim: 30 de abril. 
SEGMENTO: Saúde

PERIODICIDADE: Semanal

PÚBLICO-ALVO: Adulto

PREÇO: €4,99

EXPOSIÇÃO: EXPOSIÇÃO: E Junto ao DN e DN e DN ao JN

EXPRESSO – A MINHA 
VIDA DEU UM LIVRO

Coleção de oito biografias de personali-
dades mundiais famosas.

Início: 5 de março. Fim: 22 de abril.
SEGMENTO: Literatura

PERIODICIDADE: Semanal

PÚBLICO-ALVO: Adulto

PREÇO: Oferta

EXPOSIÇÃO: EXPOSIÇÃO: E Junto ao Expresso

CARAS CARAS C
HAPPY SOULS 

F io com um pendente e várias pedras 
semipreciosas que podem ser colo-

cadas no pendente e que poderão ser 
adquiridas com a Caras durante o mês Caras durante o mês Caras
de março.
Início: 2 de março. Fim: 23 de março.
SEGMENTO: Bijutaria 

PERIODICIDADE: Semanal

PÚBLICO-ALVO: Feminino

PREÇO: €0,90

EXPOSIÇÃO: EXPOSIÇÃO: E Junto à Caras

TV MAIS 
PRODUTOS 
LEOPARDO 

Durante o mês de março, 
com a TV Mais, a leitora 

vai poder adquirir quatro
produtos diferentes com padrão leopardo: mala, bolas, pulseiras 
e porta-moedas. Início: 2 de março. Fim: 23 de março.
SEGMENTO: Acessórios de moda

PERIODICIDADE: Semanal

PÚBLICO-ALVO: Feminino

PREÇO: Mala – €4,99; bolsa, set de duas pulseiras set de duas pulseiras set
e porta-moedas – €1,99 cada

EXPOSIÇÃO: EXPOSIÇÃO: E Junto à TV Mais
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FLASH! – SERVIÇO 
BIANCO VA & 
ATLANTIS

Serviço composto por louça branca 
em porcelana e cálices de bicos.

Início: 14 de março. Fim: 5 de dezembro
SEGMENTO: Louça

PERIODICIDADE: Semanal

PÚBLICO-ALVO: Todos

PREÇO: A primeira entrega tem um preço 
promocional de €1,95; a louça, de €5,95,
e os cálices, de €4,30

EXPOSIÇÃO: Junto à Flash!

14 Março
Prato 

de Sobremesa

apenas

Preço 

de lançamentoServiço de meSa 
em PorCeLaNa

SÁBADO COLECÇÃO 
TASCHEN PINTORES

Coleção constituída por 16 livros 
de grande formato e capa dura.

Início: 3 de março. Fim: 14 de abril.
SEGMENTO: Cultura

PERIODICIDADE: Semanal

PÚBLICO-ALVO: Adulto

PREÇO: €8,99 

EXPOSIÇÃO: Junto à revista Sábado

DIÁRIO DO ALENTEJO

Jornal semanal de informação geral 
para a região do Baixo Alentejo 

e Litoral Alentejano.

J
e Litoral Alentejano.

J
Início: 4 de março.
SEGMENTO: Informação geral

PERIODICIDADE: Semanal

PÚBLICO-ALVO: Adulto

PREÇO: €0,90 

EXPOSIÇÃO: Junto aos jornais regionais

MEGA ASTROLOGIA

Revista com as previsões astrológicas 
para os próximos três anos. 

Início: 19 de fevereiro.
SEGMENTO: Astrologia

PERIODICIDADE: Aperiódico

PÚBLICO-ALVO: Adulto

PREÇO: €3 

EXPOSIÇÃO: Junto a revistas de astrologia

FINGER SKASKASK TEBOARD ATEBOARD A

Caixa composta por saquetas. Cada 
saqueta contém 1 skate, 1 chave skate, 1 chave skate,

multiusos e rodas de recarga. 
Início: 2 de março.
SEGMENTO: Brinquedo

PERIODICIDADE: Aperiódico

PÚBLICO-ALVO: Infantil

PREÇO: €2,50 

EXPOSIÇÃO: Balcão

PAPER CRAFT

Revista infantil de recortes. 
Início: 22 de fevereiro.

SEGMENTO: Infantil

PERIODICIDADE: Bimestral

PÚBLICO-ALVO: Infanto-juvenil

PREÇO: €2,90 

EXPOSIÇÃO: Junto às revistas infantis
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SEXTA-FEIRA, 4 MARÇO 2011 | Director: Paulo Barriga
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Fialho de Almeida 
morreu há 100 anos
Artigo de Pedro Ferro e entrevista
a António Cândido Franco págs. 10 a 13

PUB

Bombeiros à beira
de um ataque de nervos

No reino
da batata frita

Ar
a A

O Entrudo do nosso 
contentamento
Começam já hoje as arruadas carnavales-
cas. São as crianças das escolas as primeiras 
a brincar a um Carnaval que em ano de crise 
pede mais apoio à imaginação. O “DA” es-
teve em Cuba, Entradas e Sines. págs. 2/3

A primeira presidente
de Câmara do Alentejo
Manuela Oliveira, com apenas 31 anos, em 
1979, foi eleita para presidir à autarquia de 
Portel. Em vésperas do Dia da Mulher, re-
cordamos a história da primeira presidente 
de câmara do Alentejo. pág. 14

Beja Basket Clube
na segunda fase
Os “Mad Dogs”, como é conhecida a equi-
pa bejense, levaram de vencida a formação 
dos “Tubarões”, de Quarteira. Feito que 
lhes permitiu a passagem à segunda fase 
do campeonato CNB2 Zona Sul. pág. 17

Há 265 dias que a Bélgica está sem 
governo. E por lá, em vez de deses-
perar, o povo ainda goza com a si-
tuação. Há dias atrás rebentou nas 
ruas de Bruxelas uma “insurrei-
ção” muito especial: “a revolta da 
batata frita”. Bem no meio da chu-
va de apupos e piropos aos políticos 
fl amengos e valões esteve a comuni-
dade aljustrelense, uma das maiores 
no exterior. E o “DA” foi ver como 
resistem eles num país que ninguém 
quer governar. págs. 4/5

Os cortes governamentais no pagamento das des-
pesas de transporte com doentes não urgentes es-
tão a gerar grande alvoroço no corpo de bombeiros. 
Redução que, só nas corporações do Baixo Alentejo, 

pode atirar seis dezenas de soldados da paz para o 
desemprego. Isto sem falar na prestação de socorro 
às populações que poderá ser gravemente afectada, 
segundo Rodeia Machado, da Liga dos Bombeiros 

Portugueses, entidade que está a preparar uma 
grande manifestação em Lisboa e um pacote de 
providências cautelares para evitar, por via judi-
cial, os cortes anunciados.  pág. 7

“DA” com a comunidade aljustrelense de Bruxelas

1

Previsões Astrológicas desenvolvidas através de um grupo de Astrólogos em exclusivo para a Faça Fácil Astrologia 

Um trIénIo 
de oportunidades 
para descobrir

Cont. €3.00 - nº1Cont. €3.00 - nº1
edição espeCial
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A VASP foi fundada em 1975 para 
assegurar a distribuição do Ex-Ex-Ex
presso. Agora que o semaná-
rio comemorou o seu número 

2000, que balanço faz da parceria da 
Impresa Publishing com a distribuidora?
Faço o melhor balanço possível. A VASP 
foi vital para o lançamento do Expresso
e continua a ser importante para o suces-
so do jornal. O Expresso foi conquistando Expresso foi conquistando Expresso
o seu espaço com os valores que o distin-
guem, desde a independência ao rigor, pas-
sando pela sua capacidade de inovar. Mas 
o seu sucesso foi também fruto de um diá-
logo constante e de um envolvimento com 
o seu público. Nesse contexto, a VASP foi, 
é e será essencial. O Expresso foi crescenExpresso foi crescenExpresso -
do com a VASP. O jornal foi aumentando o 
seu número de leitores, ajustando as suas 
tiragens consoante as necessidades das dife-
rentes regiões, e essas definições são feitas 
com base em análises dos dados de vendas 
feitas pela VASP. 

É importante o contributo dos pontos de 
venda na promoção do Expresso e dos Expresso e dos Expresso
novos conteúdos, inaugurados a par-
tir da edição 2000, junto dos leitores? 
O que considera importante que seja sa-
lientado?
São fundamentais. A divulgação das nossas 
marcas passa pela relação que se estabele-
ce com o leitor. A diferenciação num ponto 
de venda é um fator de extrema importância 
para qualquer publicação. O envolvimento 
de um leitor com uma marca depende, entre 
outros fatores, da exposição que essa marca 
tem no ponto de venda.
  
Uma estratégia de marketing sólida para 
o portefólio da Impresa Publishing é im-

possível sem a articulação com os pontos 
de venda?
Uma estratégia de marketing no setor da 
imprensa só pode ter sucesso se estiver ar-
ticulada com os pontos de venda. A Impre-
sa Publishing tem mais de 20 publicações 
em banca, cada qual com públicos diferen-
ciados, desde o mais jovem ao feminino, ao 
entusiasta automóvel, a um público mais 
vasto. Temos vários públicos com quem co-
municamos, e uma estratégia de marketing
concertada com os pontos de venda é, obvia-
mente, essencial.
  
Que peso têm as ações promocionais 
desenvolvidas em conjunto com a TMK 
na estratégia de marketing dos vossos tímarketing dos vossos tímarketing -
tulos?
A TMK tem um conhecimento aprofundado 
da rede de pontos de venda e a Impresa Pu-
blishing tem articulado com a TMK um con-
junto de ações promocionais na rede de ven-
das com bons resultados.

Para o Departamento de Marketing da Im-
presa Publishing é, portanto, importante 
contar com o contributo dos serviços de 
trademarketing da TMK?trademarketing da TMK?trademarketing
Naturalmente que iremos continuar a contar 
com a TMK para desenvolver ações junto da 
rede de vendas, sempre que para tal se con-
siderar uma boa oportunidade de comunica-
ção das ações a desenvolver.

Já é possível fazer um balanço da cria-
ção do Departamento de Criatividade e 
Comunicação da Impresa Publishing, que 
comemora agora meio ano?
Tem sido um departamento muito importan-
te, integrado na Direção de Marketing, que 
trabalha desde a conceção das campanhas 

para diferentes meios até ao planeamento 
das melhores formas de alcançarmos os ob-
jetivos de promoção dos nossos produtos. 
Temos conseguido maior eficiência na co-
municação e uma muito maior rentabilidade 
de tempo.

Passar a conceber grande parte das cam-
panhas dos jornais e revistas do Gru-
po Impresa internamente tem sido uma 
aposta ganha? Prevê-se um reforço desta 
aposta, alargando o leque de marcas cuja 
comunicação é feita internamente?
É, seguramente, uma aposta ganha. Mas 
isso não nos impede de, em determinados 
momentos, escolhermos parceiros externos, 
como foi o caso da Partners, que está a tra-
balhar agora com o Expresso, iniciando a 
sua atividade com a campanha publicitária 
da edição 2000 do jornal.

Com o cenário de contração económi-
ca ainda presente e o reajustamento do 
portefólio da Impresa, em 2010 como 
correu o ano para o Departamento de 
Marketing?
Foi um ano muito positivo. Os momentos 
de maior contração económica exigem uma 
maior capacidade de inovação. Procuramos 
surpreender os leitores com iniciativas úni-
cas e variadas, desde o lançamento de uma 
edição inédita de As Aventuras de Alice no 
País das Maravilhas até linhas de coleções País das Maravilhas até linhas de coleções País das Maravilhas
completas de produtos de verão, como sa-
cos e chapéus de palha com design original design original design
e preços muito atrativos.

As ações de marketing cruzado entre dimarketing cruzado entre dimarketing -
ferentes publicações, como aconteceu no 
caso de produtos lançados simultanea-
mente no Expresso e na Expresso e na Expresso Visão, são para 

Mónica Balsemão, diretora de Marketing da Impresa Publishing

“Queremos sempre fortalecer as nossas 
marcas já existentes conquistando novos 
públicos para as mesmas”
Com mais de 20 publicações em banca, dirigidas aos mais diferentes públicos, 

a Impresa Publishing elege a VASP e os pontos de venda como parceiros privilegiados 

para uma estratégia de  vencedora, que quer continuar a surpreender os leitores
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continuar? Esta é uma forma de potenciar 
as vendas e fortalecer as marcas do grupo?
Tem sido uma aposta do grupo e planeamos 
continuar. Com estas ações de marketing 
cruzado damos a conhecer os nossos produ-
tos a um conjunto mais vasto de pessoas. Há 
produtos que podem ser transversais a vá-
rias publicações, como aconteceu com uma 
iniciativa nossa sobre Amália Rodrigues. 
Pensámos num conceito de livro, CD e DVD 
que se adequava ao Expresso, à Visão, à Ca-
ras e à Blitz.
 
Em 2011, o repto continuará a ser o de en-
contrar soluções ainda mais criativas em 
termos de marketing? Em que medida?
É um desafio constante e que assume cada 
vez mais importância. A Impresa Publishing 

VASP tem um papel primordial. O conhe-
cimento do nosso público-alvo e da melhor 
forma de chegar até ele só é alcançado com 
sucesso tendo a VASP como parceira.
 
Que novos desafios surgem em termos de 
marketing e comunicação para os conteú-
dos nas plataformas multimédia e de que 
forma o Departamento de Marketing da 
Impresa está a fazer face aos mesmos?
As nossas publicações são trabalhadas 
como marcas que podem ser consumidas 
das mais diversas formas. O nosso Departa-
mento de Marketing, quando trabalha uma 
marca, fá-lo a pensar na edição em papel, 
na Internet, nas novas plataformas. A ino-
vação e a capacidade de surpreender conti-
nuarão a ser as palavras de ordem.

tem encontrado soluções inovadoras de co-
municação com os seus leitores. Uma marca 
não é apenas trabalhada na sua vertente pa-
pel. É potenciada através de um conjunto de 
plataformas, que podem ir desde a televisão 
à Internet, aos tablets, aos eventos, etc.
 
Os objetivos para 2011 passam por ir ao 
encontro de novos targets ou fortalecer 
a posição de mercado alcançada com as 
marcas já existentes?
Queremos sempre fortalecer as nossas mar-
cas já existentes, mas também conquistar 
novos públicos para as mesmas.

Esperam que a VASP contribua no alcan-
çar desses objetivos? Como?
Num mercado cada vez mais exigente, a 

A Impresa tem encontrado soluções inovadoras de comunicação  
com os seus leitores. Uma marca não é apenas trabalhada na sua 

vertente papel, mas através de um conjunto de plataformas( (

>>
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Equipa que se destaca  
pela boa disposição  
e profissionalismo
No Departamento de Marketing da Impresa 
Publishing reina um ambiente descontraído, 
onde a proximidade é a palavra de ordem. 
Cada um dos 14 elementos da equipa refle-
te o empenho nos vários projetos a que se 
dedica incansavelmente, nunca perdendo 
o espírito criativo e inovador. Alcançar as 
metas propostas tem sido possível graças à 
coesão, proximidade e diálogo das pessoas 
que compõem esta equipa.

Quantas pessoas trabalham atualmente 
no Departamento de Marketing?
Trabalham no Departamento de Marketing
14 pessoas.

Trata-se de uma equipa que trabalha jun-
ta há muito tempo?

É uma equipa que resulta essencialmente 
da fusão dos jornais com as revistas, quan-
do criámos a Impresa Publishing, há dois 
anos. Para a qual entraram novos elemen-
tos quando passámos a integrar na Direção 
de Marketing o Departamento de Comuni-
cação e Criatividade 

Existem subgrupos responsáveis por di-
ferentes projetos? Quais?
Os gestores de marca trabalham por grupos 
de marcas.

Qual é a cultura de trabalho que se vive 
no Departamento de Marketing? 
Inovação, criatividade, responsabilidade, 
profissionalismo, confiança, espírito de gru-
po e de equipa, com boa disposição.

E qual o ambiente de trabalho entre a 
equipa? Há uma relação de proximidade?

Existe um bom ambiente, feito com proxi-
midade. Só assim seria possível atingir os 
resultados alcançados e manter as expecta-
tivas em alto. Essa proximidade é fomenta-
da partilhando e dialogando.

O respeito, a confiança, aliados às boas re-
lações entre os membros da equipa, são 
essenciais para trabalhar mais e melhor?
Sim. Aqui e em qualquer outro local de tra-
balho onde uma equipa coesa dá o seu me-
lhor durante muitas horas por dia e conse-
gue alcançar as metas propostas.

Esse trabalho é feito sempre em articula-
ção com os restantes departamentos do 
grupo? Como se consegue essa forma de 
funcionamento?
A articulação entre departamentos é feita 
em reuniões periódicas e através da parti-
lha de informação. qq

>> Da esquerda para a direita: Cristina Martins (gestora de marca); Bárbara Eusébio (gestora de marca); Sandra Figueiredo (designerDa esquerda para a direita: Cristina Martins (gestora de marca); Bárbara Eusébio (gestora de marca); Sandra Figueiredo (designerDa esquerda para a direita: Cristina Martins (gestora de marca); Bárbara Eusébio (gestora de marca); Sandra Figueiredo ( ); Susana Freixo (gestora de marca); designer); Susana Freixo (gestora de marca); designer
Marta Almeida (designerMarta Almeida (designerMarta Almeida ( ); Joana Tavares (gestora de marca); Mónica Balsemão (diretora de Marketing); Helena Salvaterra (designer); Joana Tavares (gestora de marca); Mónica Balsemão (diretora de Marketing); Helena Salvaterra (designer designer); Joana Tavares (gestora de marca); Mónica Balsemão (diretora de Marketing); Helena Salvaterra (designer); Joana Tavares (gestora de marca); Mónica Balsemão (diretora de Marketing); Helena Salvaterra ( ); Ana Paula Baltazar (gestora designer); Ana Paula Baltazar (gestora designer
de marketing); Nádia Cunha e Silva (marketing); Nádia Cunha e Silva (marketing copy); Nádia Cunha e Silva (copy); Nádia Cunha e Silva ( ); Gonçalo Fonseca (gestor de marca); Cristina Batlle Y Font (assistente de direcção de marketing); Fernanda Barros (assistente copy); Gonçalo Fonseca (gestor de marca); Cristina Batlle Y Font (assistente de direcção de marketing); Fernanda Barros (assistente copy
de Departamento de Marketing)
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a 
revista Vogue Portugal comemo-
rou a 100.ª edição com uma capa 
cujo título referia: “100 anos a 
ditar a moda”. A ação, levada a 

cabo pela TMK, em conjunto com a edito-
ra e cerca de 50 pontos de venda de todo 
o País, consolidou a notoriedade da marca 
e trouxe um especial destaque a esta edi-
ção. Assim, durante sete dias, de 13 a 19 
de janeiro, a Vogue esteve em 50 montras 
das principais papelarias de todo o País, 
onde obteve a visibilidade pretendida por 
esta ação. A 100.ª edição da revista incluiu 
a possibilidade de as suas leitoras adqui-
rirem um produto da marca Estée Lauder 
por apenas mais um euro, oportunidade 
que fez aumentar as vendas desta edição, 
que é de coleção.

A Vogue está nas bancas nacionais e in-
ternacionais e conquistou os leitores portu-
gueses, com especial incidência para o pú-
blico feminino. A revista é considerada uma 
publicação para um público-alvo de bom 
gosto e propositadamente elitista, que valo-
riza estar na moda. A Vogue está para ficar 
no mercado nacional e continuar a comemo-

rar aniversários em conjunto com as suas lei-
toras. De relembrar que a revista foi fundada 
há 110 anos, nos Estados Unidos, e que é pu-
blicada em vários países. Atualmente, é um 
dos títulos de maior prestígio entre as revis-
tas de moda em todo o mundo, representan-
do os ideais de luxo e glamour. 

Para Victor Ferreira, responsável pela 
loja Celditor Centro, do Centro Comercial Co-
lombo, em Lisboa, esta iniciativa de montra 
da revista Vogue, sobretudo com uma edi-
ção de coleção comemorativa do centenário 
e com a possibilidade de os leitores adquiri-
rem a revista com o acréscimo de um produ-
to da marca Estée Lauder por apenas mais 
um euro, constituiu, segundo constatou, 
uma iniciativa que foi muito bem sucedida. 

A capa, bastante atraente, chamou desde 
logo a atenção dos transeuntes e um olhar 
mais atento revelava a importância de ad-
quirir o número de colecionador e um pro-
duto de uma marca de beleza muito concei-
tuada no mercado por um custo meramente 
simbólico. Conta o responsável por esta loja: 
“Temos vindo a fazer várias ações de des-
taque de montra. Estas trazem dinamismo, 

porque criam uma mancha na montra que 
promove um grande impacto no visitante do 
centro comercial. Sempre que se efetuam, 
as vendas refletem esse destaque, porque 
são captados novos leitores. Por conseguin-
te, vendemos mais. No caso específico da 
Vogue, a capa vistosa e o brinde cativaram 
muitos transeuntes. Pessoalmente, aprecio 
estas iniciativas, porque conferem montras 
coloridas e são ações que nos impulsionam 
a nós, lojistas, a transmitir para o exterior, 
através da montra, uma imagem de atualiza-
ção constante e boa informação”, remata o 
agente Victor Ferreira. q

100.ª edição da revista Vogue Portugal
Ação comemorativa em montras

>> A Vogue “vestiu-se” de rosa para celebrar a sua 100.ª 
edição . Exibiu-se como revista de coleção com brinde em 
montras por todo o país, como na Celditor (à esq.), na 
Mira Lunar (em cima) e na Brandão e Piano (em baixo)



14
15

em campoem campoem campoem campoem campoem campoem campoem campoem campoem campoem campoem campoem campoem campoem campoem campoem campoem campoem campoem campoem campoem campoem campoem campoem campoem campoem campoem campoem campoem campoem campoem campoem campoem campoem campoem campoem campoem campoem campoem campoem campoem campoem campoem campoem campoem campoem campoem campoem campoem campoem campoem campoem campoem campoem campoem campoem campoem campoem campoem campoem campoem campoem campoem campoem campoem campoem campoem campoem campoem campo

a 
revista Sábado entrou em 2011 Sábado entrou em 2011 Sábado
com grande dinamismo e energia. 
A publicação foi alvo de uma ini-
ciativa que lhe pretendeu conferir 

uma maior visibilidade, para além daquela 
dos pontos de venda habituais, como pape-
larias, livrarias e quiosques. A ação desen-
volvida pela TMK incluiu 39 lojas do Grupo 
Sonae (no Continente) e 17 Book It (igual-
mente do mesmo grupo). A iniciativa decor-
reu paralelamente em grandes superfícies 
do Grupo Jerónimo Martins (Pingo Doce). A 
exposição da revista Sábado incluiu expoSábado incluiu expoSábado -
sitores com a referência do título colocados 
estrategicamente em cada um dos pontos de 
venda situados de norte a sul do País.

De referir ainda que a revista foi lança-
da em 2004, é uma publicação semanal de 
grande informação, com conteúdos editorais 
sobre a atualidade nacional e internacional.

Para Maria Lima, diretora adjunta de 
Marketing do Grupo Cofina, esta ação repre-
sentou “uma primeira experiência com esta 
abrangência em zonas comerciais, que re-
sultou de forma muito satisfatória. Foi como 
uma iniciativa piloto em que investimos para 
estarmos próximos do consumidor. Apostá-
mos em expositores personalizados com o 
título da revista Sábado e com a informaSábado e com a informaSábado -
ção do site da mesma. Combinámos com os site da mesma. Combinámos com os site
grupos onde os expositores seriam colocados 
– geralmente na zona de publicações –, e de 
tal forma ficámos agradados com os resulta-
dos que pretendemos dar continuidade a este 
tipo de ação”.

A directora adjunta de Marketing do Gru-
po Cofina esclarece: “De facto, concluímos 
que esta ação representa uma forma muito 
positiva de estarmos em mais locais. E sem 
dúvida que as grandes superfícies são muito 
importantes, pela proximidade que nos per-
mite ter com os clientes e dar-lhes a conhe-
cer as nossas publicações. Os números que 
obtivemos resultantes desta ação foram efeti-
vamente muito positivos, o que nos possibi-
litou tirar conclusões que reforçam os nossos 
próximos passos no mercado”, conclui Maria 
Lima. qq

Revista Sábado em expositores personalizadosSábado em expositores personalizadosSábado

Iniciativa de visibilidade 
em grandes superfícies

>> Os expositores personalizados da Sábado, que incluem a indicação do Sábado, que incluem a indicação do Sábado, site na Web, estiveram em 39 lojas site na Web, estiveram em 39 lojas site
do Continente e em 17 Book It (Grupo Sonae) e também em lojas do Pingo Doce (Grupo Jerónimo Martins)   
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o 
Kios TV está a dar nas vistas, já não 
há a menor dúvida. Instalado nas 
montras ou no interior de várias 
papelarias do País, nele têm sido 

exibidas imagens das publicações periódicas 
(jornais, revistas e livros). Para o público em 
geral, esta é mais uma forma de publicidade, 
mas para os lojistas é algo mais, como nos 
esclarecem dois agentes parceiros da VASP.
Conta-nos Nuno Correia, da Presselinha do Oei-
ras Parque, que “muitas pessoas param em 
frente à montra a olhar para o Kios TV, pelo 
que é evidente que imagens em movimento 
despertam a atenção. Os títulos dos jornais do 
dia e as manchetes das revistas a passarem 
neste ecrã podem marcar o momento de deci-
são do cliente pela compra. As pessoas olham 
para o LCD mesmo quando estão à espera de 
serem atendidas”. Este lojista revela reparar 
que o olhar dos seus clientes é frequentemen-
te atraído pela novidade do Kios TV. Em seu 
entender, “se estão imagens em movimento 
numa montra, tanto melhor, porque apelam 
para produtos que estão mesmo ali para serem 
adquiridos”. 

Gertulio Cabral, da loja Multijogos, no Cen-
tro Comercial Carrefour, em Telheiras, conta 
que o Kios TV também tem dado que falar en-
tre os seus clientes. Tratando-se de um centro 
comercial, o movimento de pessoas é elevado. 
E neste fluxo de clientes, que circulam pelo es-
paço comercial com o propósito de adquirirem 
algo ou simplesmente de conhecerem as novi-
dades, é evidente que o hábito mais comum 
é o de olhar para as montras. Para além dos 
muitos artigos propositadamente atrativos que 
aqui são expostos, é claro que algo diferente 
apela à curiosidade dos transeuntes. 

Este agente refere que um LCD com ima-
gens selecionadas dos produtos que as edito-
ras colocam em banca “é muito chamativo e 
invulgar. Primeiro porque as pessoas não es-
tão habitua das a ver imagens em movimento 
num LCD nas lojas, e depois porque a mon-
tra ativa mostra ao cliente outra montra inte-
rativa que facilita a escolha do cliente e o im-
pulsiona a uma compra por sugestão”. Nada 
mais a propósito, portanto. Além do mais, o 
Kios TV ainda disponibiliza alguma informa-
ção útil, como o estado do tempo, notícias em 
rodapé e informações de trânsito, por exemplo.  

Gertulio Cabral, um dos dois responsáveis pela 
Multijogos, salienta que o Kios TV representa 
uma mais-valia do seu estabelecimento. “O 
Kios TV encontra-se dentro da loja, mesmo 
em frente à porta, pelo que é também visto do 
exterior. Os clientes, enquanto esperam pelo 
atendimento, estão quase sempre a olhar para 
o Kios TV. Acontece, muitas vezes, já terem es-
colhido as publicações que querem adquirir e 
ainda pedirem outra que viram enquanto es-

Kios TV nos pontos de venda

Publicações em movimento

tavam à espera. Penso que o facto de este LCD 
transmitir informações úteis, como o estado do 
tempo e o trânsito, notícias em rodapé, tam-
bém chama a atenção das pessoas. Já tive mui-
tos clientes a proporem publicidade.” 

Questionado acerca das atualizações diária 
dos jornais e semanal dos títulos de capa das 
revistas, o agente esclarece que são feitas em 
contacto com a TMK e que se trata de um pro-
cesso muito simples de sintonização. q

>> O Kios TV, na Papelaria Tabak, em Telheiras, está dentro da loja e é visível do exterior. Informações como 
o estado do tempo e do trânsito são imagens que intercalam com as capas das publicações e notícias de rodapé

>> O Kios TV está afixado na montra da Presselinha 
do Oeiras Parque, onde é frequentemente observado
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Os entusiastas garantem que os novos tablets, 

como o iPad, serão a morte da imprensa tradicional. 

Mas ainda é cedo para passar a certidão de óbito 

ao jornalismo em papel! Há quem defenda 

que  os novos tablets são apenas mais um canal 

que garante o consumo da informação

A nova  
revolução  
digital?
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S ão o último grito da inovação 
tecnológica – e os observadores 
do mercado antecipam grandes 
mudanças na forma como comu-

nicamos e consumimos informação graças 
a eles. Os chamados tablets, de que o já tablets, de que o já tablets,
famoso iPad, da Apple, é o pioneiro e líder 
incontestado a nível mundial, são uma es-
pécie de computadores de bolso. Maiores 
do que um telemóvel, mas mais pequenos 
do que um computador portátil, estes apa-
relhos têm ecrãs táteis de dimensões gene-
rosas (geralmente entre 7 e 10 polegadas), 
com os quais se pode navegar na Internet 
e aceder a aplicações específicas, que co-
brem todo o tipo de conteúdos – desde mú-
sica a filmes, passando por jogos e, claro, 
ferramentas de comunicação e trabalho: 
acesso ao e-mail, agenda eletrónica, folhas 
de cálculo, e muito mais. “O céu é o limite” 
para estes tablets leves, portáteis e polivatablets leves, portáteis e polivatablets -
lentes.

Para o setor da imprensa, que já procura-
va adaptar-se à era da Internet, estas novas 
tecnologias são mais um desafio – e uma 
oportunidade. Em todo o mundo, as princi-
pais empresas de media estão a adaptar os media estão a adaptar os media
seus títulos ao formato tablet, com aplicatablet, com aplicatablet -
ções específicas e acesso a funcionalidades 
especiais. Portugal não ficou de fora desta 
tendência, com os principais grupos de co-
municação social a disponibilizarem já os 
seus títulos em plataformas como o iPad. 

Mas significa isto que as velhas publi-
cações em papel têm os dias contados? É 
demasiado cedo para dizer. É verdade que 
estes gadgets têm tido um sucesso mundial gadgets têm tido um sucesso mundial gadgets
– o iPad vendeu perto de 15 milhões de uni-
dades em apenas nove meses (números im-
pressionantes, se virmos que o iPhone, que 
foi o grande sucesso anterior da Apple, de-
morou um ano a chegar aos 10 milhões de 
equipamentos). 

Mas há ainda muitas incógnitas no ar, 
desde o preço dos equipamentos à concor-
rência entre fabricantes, passando pela di-
ficuldade em definir o modelo de negócio. 
Ou seja, há ainda muitas “arestas para li-
mar” e, mesmo que o jornal ou revista em 
papel venha a acabar, estamos ainda longe 
desse dia.

O novo versus o velhoversus o velhoversus
Há alguma ironia em ver como a criatividade 
humana usa as tecnologias para defender os 
bons velhos suportes. Um vídeo que corre 
pela Internet (mais do que um, aliás, dado 
que já existem várias versões da mesma pia-
da) reage à repentina “febre” dos iPads com 

uma comparação jocosa entre o mais famo-
so dos tablets e o jornal em papel. É um lemtablets e o jornal em papel. É um lemtablets -
brete das desvantagens da tecnologia: várias 
pessoas, retratadas em situações do quoti-
diano, mostram as limitações dos tablets. 
Afinal, o iPad não se pode dobrar debaixo 
do braço ou enrolar e guardar no bolso. Não 
serve para embrulhar a comida, não dá para 
proteger as louças durante uma mudança – 
e experimente matar uma mosca contra um 
vidro usando um computador de bolso! 

A piada tem ressonância (que se espa-
lha de e-mail em e-mail em e-mail e-mail e em e-mail e em e-mail sites como o sites como o sites

YouTube ou o Facebook), porque nos lem-
bra que há uma relação antiga entre os lei-
tores e os seus jornais ou revistas. E a razão 
é simples: por útil que seja a tecnologia, por 
mais funcionalidade que acrescente à nossa 
vida – incluindo o acesso à informação –, a 
verdade é que, na essência, nada indica que 
os consumidores estejam insatisfeitos com a 
experiência tradicional, de séculos, de lei-
tura do jornal em papel. É evidente que um 
tablet é mais do que um mero jornal digital. tablet é mais do que um mero jornal digital. tablet
Estes novos aparelhos estão a fazer um su-
cesso tão grande precisamente porque ofe-

Os tablets oferecem inúmeras possibilidades 
de visualização e interação, integrando texto,  

fotos, vídeos, música, animações...( (
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recem imensas funcionalidades de forma 
simples, leve e portátil. A leitura de publica-
ções é apenas mais uma. 

É também sabido que os consumidores 
mais jovens lidam com a tecnologia de for-
ma mais intuitiva, e terão, por isso, menos 
resistências a usar um tablet como suporte 
para o seu jornal ou revista favoritos. Mas 
não é possível dizer que estes equipamentos 
serão capazes de substituir as edições im-
pressas, pelo menos nos tempos mais pró-
ximos. Nos Estados Unidos, os primeiros tí-
tulos a disponibilizar aplicações para leitura 
através do iPad registaram rapidamente de-
zenas de milhares de adesões a esse serviço. 
Mas depois de uma primeira fase de curio-
sidade, e até alguma euforia, o número de 
assinantes via iPad voltou a decrescer junto 
de muitos editores.

Obstáculos no caminho
Estes equipamentos são ainda uma no-
vidade muito recente. O iPad é o líder in-
contestado do mercado mundial, mas uma 
quantidade enorme de outros fabricantes 
de computadores e telemóveis já entrou ou 
está a entrar no negócio dos tablets. Além 
da Apple, que usa o seu próprio sistema 
operativo, a Google e a Microsoft também 
desenvolveram sistemas para fazerem fun-
cionar os novos computadores de bolso. Ou 
seja, a concorrência vai apertar, o que signi-
fica que é ainda cedo para se perceber quais 
serão as próximas evoluções destes apare-
lhos. Por outro lado, o custo continua a ser 
uma barreira. Em Portugal, o preço mínimo 
para o iPad ultrapassa os 500 euros. Outros 
equipamentos, mesmo quando são dispo-
nibilizados pelas operadoras de comunica-
ções móveis, que subsidiam a compra por 
parte dos clientes, nunca ficam por menos 
de 400 euros. Não admira, por isso, que os 
tablets sejam ainda brinquedo, ou luxo, de 
uma minoria.

que cada vez mais executivos se convertam 
às vantagens destes equipamentos, pela fa-
cilidade de comunicação que oferecem e até 
pelo estatuto social que lhes está associado. 
Mas isso continua a deixar de fora uma fatia 
imensa de consumidores. De resto, o suces-
so dos tablets como suportes de informação 
estará sempre dependente da qualidade dos 
conteúdos. E essa não está ainda assegurada.

Para os editores, esta é uma tecnologia 
ainda em exploração. Os tablets oferecem 
inúmeras possibilidades de visualização e 
de interação, integrando texto, fotos, vídeos, 
música, animações e o que mais se quiser. 
Para a maior parte das empresas de comu-
nicação, habituadas a privilegiar um forma-
to em detrimento de outros (os jornais privi-
legiam o texto e as fotos, as televisões dão 
prioridade ao vídeo, e por aí fora), é difícil 
fazer pleno uso de todas as suas potenciali-
dades – o que implica que, no final de con-
tas, não é assim tanta a diferença entre a 
edição em papel e a edição para o tablet. 
Por outro lado, num país pequeno como Por-
tugal, as redações têm também pouca ca-
pacidade para investir em meios próprios 
especializados para produzirem conteúdos 
específicos para estas plataformas – mais 
ainda quando o próprio modelo de negócio 
é ainda incerto.

Um tablet é um pouco isso: o formato e o tamanho destes equipamentos sugerem uma 
tabuleta, onde cabe um pouco de tudo. Em Portugal, os principais grupos de media já 
lançaram ou estão a preparar aplicações que permitem consultar os seus títulos através 
dos tablets. Sendo líder de mercado, o iPad é aquele que tem mais títulos e opções dis-
poníveis, mas em breve também os aparelhos que usam outros sistemas concorrentes 
ao da Apple estarão equipados com a possibilidade de ter conteúdos de editores nacio-
nais em formato de bolso. Ainda não há dados de vendas consolidados, mas é sabido 
que os tablets estão a encontrar muitos compradores no nosso País. A partir daqui, o 
desafio para os editores será desenvolver as suas propostas – e esperar para ver como 
reagem os leitores.

No nosso País, onde o iPad só chegou no 
final do ano passado – e os produtos concor-
rentes estão ainda a chegar –, não há dados 
claros sobre quem são os utilizadores des-
tas tecnologias. Aliás, dada a infância dos 
tablets, a incógnita é um pouco a mesma 
em todo o mundo. Nos Estados Unidos, um 
estudo da Nielsen tomou como referência o 
tablet da Apple para traçar o perfil do uti-
lizador: são essencialmente jovens urbanos, 
do sexo masculino, com rendimentos acima 
da média. A maior parte dos observadores, 
aliás, estima que o grande mercado de cres-
cimento destes aparelhos seja precisamen-
te o mercado empresarial. A expectativa é 

“Conteúdos-tabuleta”

>>
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Sob o signo da incerteza
Um dos obstáculos apontados ao desen-
volvimento deste mercado é a posição do-
minante da Apple, através do seu iPad. 
A empresa faz questão de manter um nível 
de controlo, que muitos consideram exces-
sivo, sobre as aplicações que disponibiliza 
aos clientes. Por um lado, tem um grande 
apetite sobre os lucros de cada aplicação, o 
que significa, no caso dos editores, que o es-
forço de desenvolver uma presença no iPad 
acaba por ser menos rentável, já que par-
te importante das receitas fica sempre com 
a Apple. Por outro lado, a empresa está a 
tentar que o acesso às aplicações seja feito 
apenas através da sua própria loja online,
vedando aos editores de publicações a pos-
sibilidade de venderem o serviço eles pró-
prios ou de fazerem promoções, como ofe-
recer a subscrição iPad aos seus assinantes 
tradicionais.

E estas não são as únicas indefinições. 
Tal como já sucede com a abordagem à 
Internet, os editores continuam a tentar afi-
nar o melhor modelo de negócio: os conteú-
dos em tablet devem ser pagos ou devem tablet devem ser pagos ou devem tablet
ser gratuitos? Viver de publicidade ou de 
subscrições? No atual mercado publicitário, 
a venda de anúncios será rentável só por si? 
Num país pequeno como o nosso, o núme-
ro de assinantes dispostos a pagar será sufi-
ciente para rentabilizar todo o investimento? 
São muitas mais as perguntas do que as res-
postas, e enquanto fabricantes, operadores 
de telecomunicações e editores continuam a 
tatear o terreno, demorará algum tempo até 
termos respostas definitivas.

Como adaptar o negócio
O que é que tudo isto significa para os pon-
tos de venda? Significa que, como todos sen-
timos, o negócio está a mudar. A evolução 
é uma constante, e a tecnologia continua a 
colocar novos desafios. Numa primeira fase, 
pelo menos, as novas plataformas serão ape-
nas um complemento aos produtos em pa-
pel. Mas o mote está dado. É preciso adaptar 
o negócio às novas realidades e apostar na-
quilo que a tecnologia não consegue substi-
tuir: o toque pessoal, a atenção ao cliente e 
a capacidade de conhecer os seus hábitos e 

sugerir novas leituras, tal como novos pro-
dutos ou novas experiências.

Da mesma forma que as tecnologias 
procuram proporcionar novas descober-
tas e sensações aos utilizadores, também 
o papel dos pontos de venda será cada vez 
mais vender serviços, e não apenas produ-
tos. Conhecer o cliente, aconselhá-lo, dar-
-lhe o conforto de uma recomendação com 
voz humana, simpatia e atenção são hoje 
pontos indispensáveis para o sucesso do 
negócio. Num mundo em que os gadgets e gadgets e gadgets
as tecnologias têm um papel cada vez mais 
presente, é preciso saber separar o que é 
meramente utilitário daquilo que verdadei-
ramente nos cativa: o contacto com os ou-
tros, a confiança, o conforto dos hábitos que 
nos agradam. 

Fidelizar os clientes é, por isso, o grande 
desafio dos pontos de venda. Humanizar o 
serviço, organizar e decorar de forma fun-
cional e atraente o ponto de venda, alargar 
a oferta de produtos úteis, de uso quotidia-
no, e informatizar a gestão (percebendo as-
sim, de forma mais clara e imediata, quais 
são as preferências dos clientes e quais os 
seus hábitos de consumo) são estratégias 
fundamentais para encontrar novas opor-
tunidades de negócio, antecipar as neces-
sidades e os impulsos dos consumidores e 
manterem-se um passo à frente do mercado. 

Por muito úteis que sejam os brinquedos 
tecnológicos, hoje, amanhã e para todo o 
sempre o cliente saberá dar o devido valor 
a um sorriso. qq

Se há coisa que nem mil ecrãs táteis conseguem fornecer é empatia. A evolução 
tecnológica torna cada vez mais fácil encontrar informação útil e ter acesso aos mais 
diversos serviços e funcionalidades. Por isso mesmo o negócio dos pontos de venda vai 
assentar cada vez mais nas relações pessoais, na capacidade de cativar pela simpatia e 
eficiência do serviço. Trata-se de conquistar um lugar na rotina dos consumidores – e o 
caminho para isso faz-se pelo coração. Mantenha o seu ponto de venda limpo, arrumado 
e bem iluminado. Seja criativo na organização do seu espaço – uma dificuldade acres-
cida em pontos de venda mais pequenos, que talvez justifique fazer algumas pequenas 
obras ou renovar os expositores, para melhorar a circulação ou a visibilidade dos produ-
tos. Não se fique pelo tradicional: alargue a sua gama de produtos. Tudo o que for útil 
para o dia a dia do cliente tem valor para si também! Informatize o seu ponto de venda. 
Tempo passado a preencher guias e a conferir contas é tempo que perde de cabeça bai-
xa, a olhar para os papéis, em vez de conversar e conhecer os seus clientes. Informatizar 
é recolher melhor informação sobre o seu negócio – e encontrar novas oportunidades de 
venda. É servir melhor e vender mais. Consulte a VASP para se informar das opções de 
apoio à melhoria do seu negócio. E, sobretudo, sorria! A simpatia e atenção ao cliente 
são a chave do sucesso – e isso nem toda a tecnologia do mundo há de mudar.

Uma atenção pessoal
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Os tablets até podem vir a alargar o mercado 
de leitura de informação. São mais um canal  

que garante o consumo da informação

Os tablets são uma ameaça ao negócio da 
imprensa escrita tradicional?
Eu não os considero propriamente uma 
ameaça. Até podem vir alargar o mercado 
de leitura de informação. Julgo que é mais 
um canal – ou mais um ecrã, como alguns 
marketeers chamam – onde se tem de estar. 
Em termos de imprensa escrita, há de afetar 
um bocadinho, mas também diziam que a 
imprensa escrita ia acabar quando surgiu a 
Internet e não aconteceu nada disso. É mais 
um canal, simplesmente isso.

A tecnologia não está ainda madura para 
substituir a página impressa?
Não tem a ver com substituto. Isto não é um 
substituto do papel, nem será. É mais uma 
forma de consumir informação. Em Portu-
gal, há muito a cultura da leitura em papel, 
comprar o jornal para se ler enquanto se vai 
ao café, ou na praia. E quem fala em jornais 
pode falar em livros. É diferente estar com 
o sol a bater e a ver um papel do que estar 
a ler num ecrã. Portanto, é mais uma forma 
de consumir informação. Aliás, nunca irá ser 
um substituto, até pelo preço. Mesmo que 
venha a decrescer – e com a evolução deste 
tipo de suporte e as novas marcas que hão  
de entrar no mercado poderão vir a baixar o 
preço –, vai continuar sempre a ser um gad-
get, portanto não é para todas as bolsas nem 
para todo o tipo de consumidores. Vai con-
tinuar a haver leitores no papel. Há de ha-
ver alturas em que o tablet seja o ideal para 
consumir determinado tipo de informação, 
em determinado formato – como o vídeo –, 
e noutros casos será o papel a ser utilizado.

Qual vai ser o impacto desta tecnologia 
no negócio do quiosque tradicional?
Em termos de venda de imprensa, pode ter 
alguma influência. Mas eu acho que a re-
vitalização dos pontos de venda passa por 
uma oferta diversificada, não só de impren-
sa mas de outro tipo de produtos, nomea-
damente serviços. A nossa política nos úl-
timos anos tem sido mais colocar outro tipo 
de produtos que não a imprensa – mas cada 

Sandro Silva, diretor de Inovação e Projetos da VASP
“A inovação não é inerente à tecnologia”
O diretor de Inovação e Projetos da VASP, Sandro Silva, garante que os tablets não irão acabar 

com os jornais e revistas em papel. E lembra que inovar não é só criar novos gadgets

vez mais uma política de serviços. A relação 
com o cliente é muito importante, o aten-
dimento, a sugestão por parte do ponto de 
venda para outro tipo de produtos. Mesmo 
aqueles serviços de comodidade, como pa-
gar a fatura do telefone – porque há muita 
gente que ainda não tem Internet. Ou even-
tualmente vender um photobook. Podere-
mos vir a ter a disponibilidade de alguém ir 
à Internet descarregar um álbum de fotogra-
fias que nós imprimimos e entregamos no 
ponto de venda. É um serviço adicional, a 
metade do preço que normalmente sai um 
photobook – porque temos outros meios de 
fazer chegar ao consumidor final, muito me-
nos onerosos do que enviar por estafeta ou 
por uma empresa de transportes; vamos ao 
ponto de venda. 

Portanto, a inovação não é um exclusivo 
dos tablets. Há muito para inovar também 
neste negócio…

A inovação pode ser tudo! Passar a vender 
um produto que não é típico do ponto de 
venda e ele ter sucesso, isto é uma inovação. 
A inovação não é inerente à tecnologia. Ino-
var pode ser fazer algo de uma forma dife-
rente em todas as áreas, quer na tecnologia 
quer em termos de negócio.

Aqui na VASP quais irão ser as próximas 
novidades?
Em termos de impressão digital, e offset tam-
bém, o negócio tem evoluído bastante nos úl-
timos meses. É uma área que irá crescer este 
ano, com toda a certeza. Noutras áreas, temos 
a informatização dos pontos de venda, que 
permitirá disponibilizar serviços; e o nosso 
projeto Kios Kube, que está a ter uma aceita-
ção enorme dos pontos de venda, que estão a 
aderir para poderem fornecer não só produ-
tos físicos mas também serviços, o que vai ser 
muito importante. Serão duas das linhas fun-
damentais e que estão a vitalizar o negócio. q

( (
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d iz a sabedoria popular que “a oca-
sião faz o ladrão”. Mas para Manuel 
e Maria Benvinda Minhoto a oca-
sião deu-lhes o pretexto para se tor-

narem orgulhosos donos de um quiosque. Na 
casa que a Rua Tomás Ribeiro já se habituou 
a ver, marido e mulher juntam-se diariamen-
te para fornecer à vizinhança as diferentes 
publicações que todos reclamam para se 
manterem mais informados.

Tudo começou com uma tradição familiar, 
que o casal não se coibiu de seguir. O ponto de 
venda desta agitada rua, na zona das Picoas, 
já pertencia ao cunhado de Manuel Minhoto. 
Por isso, quando o primeiro decidiu não conti-
nuar à frente do quiosque, os atuais proprietá-
rios encararam o trespasse como “uma opor-
tunidade para dar início a uma nova etapa”. 
Apesar de nunca terem trabalhado no ramo, 
entusiasmou-os a possibilidade de retomarem 
um negócio que já tinha dado provas de ga-
rantir “bastante rentabilidade”. Conjugados to-
dos os fatores, estava dado o mote para reabri-
rem o ponto de venda, onde estão há 13 anos.

Leitores desde o berço
Já como donos do quiosque, não houve então 
margem para grandes remodelações. Relem-
bram: “A estrutura e as instalações estavam 
em boas condições. Colocámos apenas umas 
prateleiras, para os jornais e revistas terem 
melhor exposição.”

Com o quiosque aberto todos os dias, das 
7h00 às 19h00, Manuel e Maria Benvinda têm 
à disposição dos seus clientes jornais e re-
vistas e também pastilhas e doces, que agra-
dam tanto aos transeuntes que passam oca-
sionalmente como aos clientes mais antigos. 
Em destaque, os agentes colocam sempre, a 
cada dia, os jornais diários, onde sobressaem 
o Correio da Manhã, o Público e o Público e o Público Jornal de 
Notícias e também os títulos desportivos. As Notícias e também os títulos desportivos. As Notícias
publicações que mais vendem são, segundo 
Manuel Minhoto, “as revistas do social, como 
a TV 7 Dias, a Caras ou aCaras ou aCaras  TV Mais”. É, aliás, 
este tipo de revistas que reúne as preferências 
de um segmento especial de clientes. Situado 
nas imediações da Maternidade Alfredo da 

Costa, o quiosque da Rua Tomás Ribeiro já 
sabe reconhecer a clientela que o procura para 
“dar apoio” à Maternidade. Os pais apressa-
dos que ali chegam ou as grávidas que ali fa-
zem uma paragem, antes do internamento, 
não passam despercebidos. “Temos pais que 
vêm cá comprar jornais ou revistas para es-
tarem entretidos enquanto esperam ou para 
levar às grávidas ou recém-mamãs que estão 
internadas. Mas às vezes são elas que os com-

pram antes de irem ter os seus filhos”, conta o 
responsável do ponto de venda.

Jornais à porta
O fluxo de clientes associado à proximidade 
com a Maternidade é assinalável, mas a maio-
ria deles são “pessoas das redondezas e que 
trabalham nas empresas aqui em volta”. Cien-
tes disso, Manuel e Benvinda Minhoto soube-
ram explorar esse filão e aproveitar um “ne-
gócio certo”. Todos os dias, entre as 7h00 e 
as 7h30m, o agente faz as entregas pelo seu 
próprio pé, fornecendo as empresas e os ban-
cos das ruas adjacentes com os jornais do dia. 
À partida não faz entregas a clientes particu-
lares, embora o seu quiosque também tenha 
clientes habituais, que “já nem precisam dizer 
o que querem, de tão bem que já os conhece-
mos”, remata Manuel Minhoto. qq

Quiosque da Rua Tomás Ribeiro, em Lisboa

Um vizinho de esperanças
É uma espécie de marco, este quiosque que saúda os lisboetas há mais de uma década. 

Trata-se de um ponto de passagem muito útil para quem dá as boas-vindas aos bebés 

que nascem na Maternidade Alfredo da Costa

>>  Manuel Minhoto é o proprietário do quiosque 
que é paragem obrigatória nas visitas à Maternidade
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Porto é uma cidade que vive da 
memória das suas gentes e dos 
seus negócios também. Alguns de-
les tornaram-se verdadeiras insti-

tuições da Invicta, como é o caso da Casa 
do Tabaco, que serve a cidade há cerca de 
40 anos. Mas ser antigo não significa parar 
no tempo. Isso mesmo pensaram Paula e 
Joaquim Alves, que adquiriram o trespasse 
do número 120 da Rua da Boa Hora em feve-
reiro do ano passado. 

Trazendo consigo a experiência de lar-
gos anos no comércio, o casal não hesitou 
em “tomar as rédeas” da Casa do Tabaco 
e escrever mais um capítulo da história da 
loja. “Já tínhamos tido um posto de tabaco e, 
mais recentemente, fomos donos de um esta-
belecimento na Praça D. Filipa de Lencastre. 
Quando surgiu a oportunidade de trespassar 
esta casa, nem pensámos duas vezes”, afir-
ma Joaquim Alves. Para motivar a mudança 
pesou o facto de gostarem muito do espa-
ço, o qual não alteraram significativamente. 
“Não mexemos na estrutura, porque ela já 
estava muito bem montada, fizemos apenas 
algumas modificações ao nível do teto falso 
e da iluminação”, explica.

Diversificar para reinar
A tradição da Casa do Tabaco também so-
breviveu, mas adaptada às exigências dos 
novos proprietários, que identificaram a ne-
cessidade de diversificar a oferta para cha-
mar e fidelizar mais clientes. Para alargar o 
leque de produtos disponíveis na sua loja, 
o casal de empresários decidiu apostar na 
venda de publicações diárias e periódicas. 
Lado a lado com os principais títulos de jor-
nais e revistas nacionais, o sortido inclui 
ainda tabaco, artigos para fumadores, pas-
tilhas, doces e gomas, gifts masculinos, in-
fantis, femininos e sazonais e jogos de mesa 
e tabuleiro. A aposta foi claramente ganha. 
“A nossa intenção foi tornar a vinda à Casa 
do Tabaco um hábito diário para os nossos 
clientes, e para isso foi determinante passar 
a vender também publicações, como jornais 
e revistas. Este é um trunfo para a Casa do 
Tabaco, designadamente na angariação de 
novos clientes”, garante o agente. 

Festejar a Maternidade
Estando ainda a “dar os primeiros passos”, 
esta casa portuense está habituada a lidar 
com a natalidade, ou não estivesse quase 

paredes-meias com a Maternidade Júlio Di-
nis. “Temos clientes que vêm cá comprar 
charutos ou cigarrilhas para celebrar o nas-
cimento dos filhos, cartões alusivos ou revis-
tas e jornais para levarem para as grávidas, 
ou mesmo para os lerem na sala de espera”, 
conta Joaquim Alves. E assim se conquistam 
clientes desde o berço.

O estabelecimento que Paula e Joaquim 
Alves gerem convida todos os que passam 
pela zona de Massarelos a entrarem no es-
paço do ponto de venda, organizado por 
secções. O proprietário esclarece que “an-
tes esta era, sobretudo, uma loja destinada 
a quem procurava artigos relacionados com 
o tabaco e de maior valor acrescentado. Nós 
contrariámos essa elitização excessiva, para 
que este seja um espaço agradável para to-
dos, onde as pessoas encontrem tudo dentro 
do nosso segmento de mercado”.

E a estratégia tem sido certeira. O balanço 
que Joaquim Alves faz da atividade à frente 
do ponto de venda, que abre todos os dias 
das 8h00 às 20h00, não podia ser mais ani-
mador. “O negócio tem crescido todos os me-
ses e estamos muito otimistas quanto ao fu-
turo”, avança.q

Casa do Tabaco, no Porto

Tradição a celebrar quem nasce
A poucos passos da Maternidade Júlio Dinis, a casa que serve a freguesia de Massarelos 

há mais de 40 anos é eleita pelas famílias dos recém-nascidos, que querem assinalar com pompa 

e circunstância a chegada das crianças

>> Criar um espaço convidativo para todos neste 
espaço tradicional foi a intenção de Paula  
e Joaquim Alves 
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r evistas. Jornais. Doçaria. Brinque-
dos. Produtos de higiene. É grande 
a variedade de produtos que pode-
mos encontrar na nova loja do Ba-

zar Gonçalves. Estrategicamente localizado 
na entrada principal do Hospital Dr. Nélio 
Mendonça, o referido espaço apresenta-se 
como algo mais do que um simples posto de 
venda de jornais e revistas. Aqui, os clien-
tes, por regra um grupo muito heterogéneo, 
encontram, além dos jornais e revistas re-
gionais e nacionais, todo um conjunto de 
produtos que habitualmente encontramos 
nas prateleiras das lojas de conveniência. 

Os primeiros dias de abertura ao públi-
co serviram, sobretudo, para fazer uma pri-
meira análise dos produtos mais procura-
dos, tentando sempre adequar a oferta às 
necessidades dos seus clientes. Revistas se-
manais, guloseimas e doçaria são apenas 
alguns dos produtos mais procurados. 

Variedade na oferta
Mas a verdade é que a oferta não se fica por 
aqui. Como nos revelou Mónica Gonçalves, 
proprietária do espaço, que encara esta sua 
nova aposta como um desafio ainda maior, 
ou não estivéssemos a atravessar um perío-
do de crise. A importância da localização 
deste estabelecimento dentro de um hos-
pi-tal cria-lhe expectativas que têm prova-
do ser reais: “Aqui, o cliente pode comprar 
o primeiro brinquedo para o seu filho que 
acaba de nascer, chuchas, babetes e toda 
uma variada gama de produtos de puericul-
tura que são sempre úteis nestes momentos, 
até como oferta dos visitantes.” 

Em paralelo, as revistas relacionadas 
com bebés são sempre mais vendidas, be-
neficiando de uma exposição privilegiada, 
mesmo ao entrar na loja.

Nesta loja foi também contemplada a 
instalação do serviço PayShop, que, segun-
do a nossa interlocutora, é uma mais-valia 
para qualquer espaço desta natureza, uma 
vez que funciona como um “chamariz” e 
uma boa forma de atrair clientela. “Enquan-
to alguém espera para pagar a sua conta da 

água ou da luz, aproveita para escolher uma 
revista ou encontrar algum produto que lhe 
faça falta”, esclarece.

O trunfo da localização
Ainda assim, os trunfos desta tabacaria não 
se resumem à grande variedade de artigos 
que a mesma apresenta aos seus clientes. 
Este sucesso deve-se, em parte, à sua locali-
zação estratégica, mas também à dedicação 
de todos os seus colaboradores, como, de 
resto, reforça Mónica Gonçalves, acrescen-
tando que “não tenho dúvidas de que uma 
das vantagens das nossas lojas será sem-
pre o serviço prestado ao cliente e o atendi-
mento personalizado que nos diferencia dos 
restantes espaços. Estou certa de que esta é 
uma forma de triunfarmos”. Fruto da expe-
riência adquirida ao longo de várias deze-
nas de anos, todos os profissionais que es-
tão ao serviço desta tabacaria prestam um 
serviço ímpar aos seus clientes. qq

Bazar Gonçalves, no Hospital do Funchal

Serviços e artigos com utilidade
Foi há cerca de um mês que o Bazar Gonçalves abriu mais um espaço na ilha da Madeira, 

agora no Hospital Dr. Nélio Mendonça. Artigos e revistas de puericultura são muito procurados

pelos clientes, devido a muitos nascimentos que por aqui fazem parte do quotidiano

>> Mónica Gonçalves gere o Bazar Gonçalves, 
no Hospital do Funchal, onde se encontram vários 
artigos e publicações de puericultura
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O corrupio deixava adivinhar que a 
festa não tardaria a começar. Às 
15 horas do dia 18 de dezembro, os 
sacos repletos de presentes faziam 

prever que o Natal chegara mais cedo ao 
Salão Paroquial da Igreja de São Francisco 
de Assis, em Lisboa. E não era razão para 
menos. Estava para começar mais uma 
Festa de Natal organizada pela Associação 
dos Ardinas de Lisboa (AAL), com apoio 
da VASP e da Câmara Municipal de Lisboa, 
que voltou a juntar perto de uma centena 
de pessoas. 

Acompanhados das suas famílias de san-
gue, os ardinas juntaram-se – à semelhança 
do que acontece de há 21 anos para cá – para 
celebrar a quadra festiva com a sua família 
de profissão, num ambiente de alegria e ca-
maradagem a condizer com a época. Uma 
alegria espelhada no rosto de Jaime Rocha, 
mais conhecido por “Totina”, sócio número 
um, tesoureiro e uma das figuras mais em-

blemáticas da Associação: “Realizamos esta 
festa desde que a Associação foi criada, e 
aqui nos juntamos como uma verdadeira fa-
mília.” 

Num evento que, “mais do que reunir ar-
dinas, reúne gerações”, como sublinhou José 
Matias, presidente da AAL, não foi difícil en-
contrar pais que agora trazem os seus filhos, 
e antes já tinham sido crianças que recebe-
ram as suas prendas, há alguns anos. “Sinto-
-me muito feliz quando hoje passam por 
mim filhos de ardinas já adultos que olham 
para mim e dizem: ‘Foi aquele senhor que 
me deu o meu primeiro brinquedo’”, conta, 
emocionado, o dirigente. 

Mas mais do que o rosto dos adultos, na 
festa debruada a vermelho e verde o que so-
bressaiu foi a felicidade pintada no semblan-
te das crianças. Literalmente, já que quase 
todas exibiam orgulhosamente os seus sor-
risos ornamentados por pinturas no rosto. 
Dos zero aos 14 anos, a pequenada acorreu a 

receber os presentes, muitos deles entregues 
pelo “próprio” Pai Natal. Antes disso, já ti-
nham assistido, maravilhados, a um espetá-
culo de magia protagonizado pelo simpático 
velhote de barbas brancas e uma enérgica 
duende, sua ajudante.

A VASP também não escondeu o seu 
agrado. “Foi com uma grande satisfação que 
voltámos a aceitar o convite para a Festa de 
Natal dos Ardinas de Lisboa. Queremos agra-
decer a amabilidade do senhor Matias, que 
nos recebeu de uma maneira muito afável. A 
proximidade com os ardinas de Lisboa per-
mite-nos cada vez mais desenvolver relações 
interpessoais mais construtivas e caminhar 
lado a lado para objetivos comuns”, refere 
Paula Bemfeita, coordenadora de vendas 
PNE da VASP. 

O intuito de, com esta celebração, “pro-
mover os laços de amizade e companheiris-
mo entre os ardinas”, anunciado por José 
Matias e Jaime Rocha, foi corroborado por 

Festa é tradição há 21 anos
Ardinas distribuem… presentes!
São ardinas de alma e profissão e, apesar de já não venderem na rua, assumem-se como 

os herdeiros de um dos ofícios mais tradicionais de Lisboa. A tradição, fazem questão 

de mantê-la também na Festa de Natal, que se repete há 21 anos

>> 

>> O Salão Paroquial da Igreja de São Francisco de Assis encheu-se de crianças para assistirem 
à Festa de Natal da Associação dos Ardinas de Lisboa 

>> 
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todos os associados, que continuam a mar-
car presença na festa. Paula Nóbrega, que 
tem o seu quiosque na Rua Barros Queirós, 
não perde uma. “Vim com o meu filho, por 
causa da Festa de Natal dos Ardinas. Desde 
que ele nasceu, nunca perdi uma festa”, ga-
rante. “Acho que a Associação devia promo-
ver mais atividades para os ardinas estarem 
todos juntos, porque, no fundo, temos que 
nos manter unidos”, remata a associada. qq

Ardinas distribuem… presentes!

>> Depois de um espetáculo com luz, som e cor, 
protagonizado pelo Pai Natal e a sua enérgica 
ajudante, os filhos dos membros da Associação 
dos Ardinas de Lisboa receberam os seus presentes, 
entregues pelo velhote das barbas brancas e por 
dirigentes da Associação 

>> 

>>  “Totina” é o sócio número um da Associação
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CARTÕES TELEFÓNICOS 

Ar Telecom
Código	 Produto	 P. venda s/ IVA	 IVA
5000	 Euro Mega Card 5 € X 5 16,26 €	 23%	 5
5070	 Euro Card Gold 5 € X 5 16,26 €	 23%	 5
Ivete Sangalo  
4630	 Cartão Ivete Sangalo 5 € 32,52 €	 23%	 10
Mundi Brasil  
3419	 Mundi Brasil 5 € 32,52 €	 23%	 10
3420	 Hiperminutos 5 € 32,52 €	 23%	 10
3421	 Unic 5 € 32,52 €	 23%	 10
ONI
3433	 Onicard 5 65,04 €	 23%	 20
3500	 Cartão Leste	 66,12 €	 23%	 20
5520	 Brasil Card 5 € x 10	 32,52 €	 23%	 10
Optimus
811	 Super Brasil 5 € x 5 16,26 €	 23%	 5
3418	 Cartões TAGTAGT 10 € (pack 5)	 30,49 €	 23%	 5
3437	 Euro Super 5 € 33,74 €	 23%	 10
3520	 Cartão Duo 5 € (pack 10)	 33,74 €	 23%	 10
881	 Cartão Mundo (móvel) 5 + 3 Oferta	 32,20 €	 23%	 5
9571	 Euro World Card 5 € (pack 10)	 32,52 €	 23%	 10
PT
3673	 Hello Brasil	 32,52 €	 23%	 10
3674	 Hello Leste	 32,52 €	 23%	 10
3675	 Hello Palop’s	 32,52 €	 23%	 10
3769	 PT Card 5 € 81,30 €	 23%	 25
3801	 Hello Brasil 10 € 65,04 €	 23%	 10
3807	 Easytalk	 32,52 €	 23%	 10
3854	 PT Card 10 € 162,60 €	 23%	 25
3919	 PT Card 3 € 48,78 €	 23%	 25
Uzo
805	 Cartão UZO 5+5 oferta	 16,26 €	 23%	 5
806	 Cartão UZO 10+15 oferta	 32,52 €	 23%	 10
837	 Cartão UZO 15+20 oferta 48,78 €	 23%	 15
3511	 Cartão UZO 10 € (pack 5)	 16,26 €	 23%	 5
5766	 UZO Huawei E1550 (Banda Larga)	 21,88 €	 23%	 1
9573	 UZO+Angola 5+3	 16,26 €	 23%	 5
9574	 UZO+Brasil 5+3 16,26 €	 23%	 5
9575	 UZO+Brasil 20+15	 65,04 €	 23%	 20
9512	 UZO+Ucrânia 5+3	 16,26 €	 23%	 5
9733	 UZO+Ucrânia 20+15	 65,04 €	 23%	 20
9736	 UZO+Angola 20+15	 65,04 €	 23%	 20
Vodafone
5201	 Vodafone Directo 5 € X 4 13,01 €	 23%	 4

Unid. venda

Cartão Hello Brasil,
€5 a unidade

Novo

AF_BRA_�5 CARRE - 148X210 09/06/02 15:56 Page 1 

Cartão VodafoneVodafoneV Directo,
€5 a unidade

Cartão Euro Card Gold,
€5, e cartão Euro Mega
Card, €5

Cartão Brasil Card,
€5, Rio de Janeiro
e São Paulo

Novo

Cartão Super Brasil,
€5 a unidade

Cartão UZO,
€5 a unidade

�is card expires 2 months after its rst use date or at the 30th of July 2012
Cartão válido 2 meses após utilização ou até 30 de Julho de 2012.
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Produtos não editoriais 
PILHAS
Fuji	 	 	 	
Código	 Produto	 P. venda s/ IVA	 IVA	 Unid.venda

4875	 Pilha alcalina LR03 Blister (4 bat.) 																	 12,00 €	 23%	 12
4876	 Pilha alcalina LR06 Blister (4 bat.)	 11,40 €	 23%	 12
4877	 Pilha alcalina LR14 Blister (2 bat.)	 15,00 €	 23%	 12
4911	 Pilha alcalina LR20 Blister (2 bat.)	 21,00 €	 23%	 12
4912	 Pilha alcalina 6LR61 Blister (1 bat.)	 16,20 €	 23%	 12
Sony
3005	 Pilha alcalina LR03 (mini)	 36,37 €	 23%	 20
3006	 Pilha alcalina LR06 (peq.)	 34,99 €	 23%	 20
3007	 Pilha alcalina LR14 (med.)	 17,93 €	 23%	 10
3008	 Pilha alcalina LR20 (gr.)	 26,33 €	 23%	 10
3009	 Pilha alcalina LR61 (bat.)	 20,36 €	 23%	 10
3010	 Pilha alcalina LR23A	 6,97 €	 23%	 10
3011	 Pilha stamina LR3 (mini)	 45,54 €	 23%	 20
3012	 Pilha stamina LR06 (peq.)	 43,39 €	 23%	 20
3013	 Pilha stamina LR14 (med.)	 22,46 €	 23%	 10
3014	 Pilha stamina LR20 (gr.)	 34,36 €	 23%	 10
3043	 Pilha CR/123A (auto)	 32,29 €	 23%	 10
3992	 Pilha lítio tipo moeda (mAH 90,0)	 9,07 €	 23%	 10
3993	 Pilha lítio tipo moeda (mAH 120,0)	 9,07 €	 23%	 10
3994	 Pilha lítio tipo moeda (mAH 220,0)	 9,07 €	 23%	 10
4862	 Acumuladores HR6 2000mAh	 49,80 €	 23%	 10
4933	 Acumuladores HR03 800mAh 46,40 €	 23%	 10
4963	 Carreg comp. + 2 acumuladores HR03 800 mAh	 79,50 €	 23%	 10

ARTIGOS DE FUMADOR 
Bic	 	

3172	 Isqueiros Bic Lisos J26 Maxi	 22,99 €	 23%	 50
3454	 Isqueiros Bic Lisos J25 Mini 19,45 €	 23%	 50

ARTIGOS DE HIGIENE	

Renova
3200	 Lenços de bolso RNV SENSITE Mentol	 5,25 €	 23%	 60
3201	 Lenços de bolso RNV SENSITE 4,56 €	 23%	 60

PACK´S EXPERIÊNCIAS
Odisseias
801	 Benature	 35,11 € 0%	 1
9974	 Be together	 43,91 € 0%	 1
9977	 Bemylove 21,91 € 0%	 1

PASTILHAS ELÁSTICAS
4412	 Bubbaloo Tutti-Frutti	 3,00 €	 23%	 60
4413 Bubbaloo Morango	 3,00 €	 23%	 60

Pilhas alcalinas
(LR03) Fuji,
€1 (+ IVA),
preço unitário

Pilhas alcalinas
(LR03) Sony,
€1,82 (+ IVA),
preço unitário

Novo
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Todos os valoresvaloresv estão sujeitos a atualizações e à taxa em vigor

Chupas Mix Sabores,
€10,50 (+ IVA), e Chupas
Fizzy Morango, €11
(+ IVA)

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

4418	 Bubbaloo Amora	 3,00 €	 23%	 60
4430	 Bubblicious Morango	 2,68 €	 23%	 100
4431	 Bubblicious Tropical Crunchy	 2,68 €	 23%	 100
4436	 Bubblicious Menta	 2,68 €	 23%	 100
4443	 Bubblicious Magic Fruit	 2,68 €	 23%	 100
4457	 Bubblicious Boca Azul	 2,68 €	 23%	 100
4458	 Trident Fruit Esfera Morango	 13,98 €	 23%	 			6
4460	 Trident Fresh Esfera Spearmint	 13,98 €	 23%	 			6
4461	 Trident Fresh Esfera Peppermint	 13,98 €	 23%	 			6
4464	 Trident Fresh Stick Spearmint	 9,24 €	 23%	 24
4475	 Trident Fresh Stick Peppermint	 9,24 €	 23%	 24
4498	 Trident Fruit Morango	 9,24 €	 23%	 24
4499	 Trident Fruit Silvestres	 9,24 €	 23%	 24
4500	 Trident Fresh Spearmint 9,24 €	 23%	 24
4501	 Trident Fresh Peppermint 9,24 €	 23%	 24
4536	 Chiclets Cocktail Daiquiri	 7,70 €	 23%	 14
4542	 Chiclets Fire	 7,70 €	 23%	 14
4554	 Chiclets Ice Crush	 7,70 €	 23%	 14
4556	 Chiclets Ice Spearmint	 7,70 €	 23%	 14
4562	 Chiclets Ice Peppermint	 7,70 €	 23%	 14
4571	 Trident Senses Mint Cinnamon 9,48 €	 23%	 12
4573	 Trident Senses Rainforest Mint 9,48 €	 23%	 12
4599	 Trident Senses Watermelon Sunrise	 9,48 €	 23%	 12
4600	 Trident Senses Strawberry Passion	 9,48 €	 23%	 12
4615	 Trident Senses Tropical Mix	 9,48 €	 23%	 12
4640	 Chiclets Night Mentol	 7,70 €	 23%	 14
4679	 Chiclets Day Morango	 7,70 €	 23%	 14
4731	 Bubbaloo Tattoo Cola	 6,00 €	 23%	 20
4765	 Bubbaloo Stick Morango	 6,00 €	 23%	 20
4767	 Trident Senses Mint Mystery	 9,48 €	 23%	 12
4768	 Trident Senses Lemon Mystery	 9,48 €	 23%	 12
5146	 Trident Senses Mega Mystery	 9,48 €	 23%	 12
5219	 Bubbaloo Magic Balls X 50	 2,75 €	 23%	 50
5239	 Bubbaloo Magic Balls Bag	 5,40 €	 23%	 12
5254	 Trident Fresh & Clean Eucalyptus	 8,80 €	 23%	 16
5270	 Trident Fresh & Clean Mint Green	 8,80 €	 23%	 16
7171	 Bubblicious Limão Cereja-Preta 2,68 €	 23%	 100

DOCES E REBUÇADOS   
2978	 Chupa Disney Mix Sabores	 10,50 €	 23%	 100
2979	 Chupa Disney Fizzy Morango	 11,00 €	 23%	 100
4335	 Halls Vita-C sem Açúcar Morango 10,20 €	 23%	 20
4337	 Halls Vita-C Cítricos	 10,20 €	 23%	 20
4351	 Halls Vita-C Laranja	 10,20 €	 23%	 20
4359	 Halls sem Açúcar Eucalipto	 10,20 €	 23%	 20
4388	 Halls Mel e Limão	 10,20 €	 23%	 20
4411	 Halls Mentol/Eucalipto	 10,20 €	 23%	 20
5987	 Halls Harmony s/ a Morango	 9,00 €	 23%	 20
6875	 Halls Harmony s/ a Limão	 9,00 €	 23%	 20

Novo

Pastilhas Trident Senses
Mega Mystery,
€9,48 (+ IVA)

Pastilhas Bubbaloo
Stick Morango		
€6,00 (+ IVA)

Pastilhas Bubbaloo
Tutti-Frutti,
€3,00 (+ IVA)

Pastilhas Bubblicious
Morango,
€2,68 (+ IVA)



>> Aqui vai encontrar fantásticas   promoções e descontos exclusivos para 

quiosque 45 | 2011

clientes

VASP 

Confiante e seguro
A Zuritel proporciona aos colaboradores
e agregados familiares da VASP confiança
e segurança para…

> ... o seu veículo  ... o seu veículo > ... o seu veículo >> ... o seu veículo > > ... o seu lar ... o seu lar> ... o seu lar>> ... o seu lar>
> ... o seu sorriso ... o seu sorriso> ... o seu sorriso>> ... o seu sorriso> > ... quem cuida ... quem cuida> ... quem cuida>> ... quem cuida>
da sua casa > ... o seu descanso ... o seu descanso> ... o seu descanso>> ... o seu descanso>
> ... a sua família  ... a sua família > ... a sua família >> ... a sua família > > ... os seus filhos ... os seus filhos> ... os seus filhos>> ... os seus filhos>

Para qualquer pedido
de simulação ou 

informação, queira, por 
favor, contactar

a Zuritel através
da linha gratuita

800 206 100
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ArquiteToldos

>

>

10% desconto

>

Informatização  
do seu ponto de venda

Expositores 
para si

Expositores para todas
as publicações ficarem
organizadas e bem
segmentadas

Expositores revistas
parede simples 
€20,08
(IVA à taxa em vigor)
Cód. VASP: 3662

Expositores
jornais
parede simples
€20,60
(IVA à taxa em vigor)
Cód. VASP: 3663

>

>

>
>

20%

Expositores jornais
parede duplos
€41,20
(IVA à taxa em vigor)
Cód. VASP: 3661

Expositores revistas 
parede duplos
€42,65
(IVA à taxa em vigor)
Cód. VASP: 3660

>

Mobiliário comercial

>  Ligue grátis 808 20 32 69 

>  Contacte por e-mail 
decorshop@mail.telepac.pt
Contacte por 
decorshop@mail.telepac.pt
Contacte por 

>  Informe-se das condições especiais 
para clientes PayShop VASP

Equipamento para lojas

>

15% desconto

>



>> Aqui vai encontrar fantásticas   promoções e descontos exclusivos para 
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clientes

VASP 

Confiante e seguro

> >
> >

>
> >

32
33

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.: 214 337 026
Email: kioskube@vasp.pt

Kios Kube – Sistema informático inovador 
O futuro no seu ponto de venda.
>

Informatização  
do seu ponto de venda

Expositores 
para si
>

>

>
>

20%
desconto

>

Mobiliário comercial

>  
>  

>  

Equipamento para lojas

Orçamentos grátis>

Avenida Santos Dumont, 47-A – 1050-201 Lisboa
Tels.: 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>



Cantinho do Anúncio
TUDO POR SI 
E PARA SI
Este é o espaço 

que a QUIOSQUE

reserva para todos 

os agentes. 

A página que anuncia 

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 ou e-mail csmarques@vasp.pt

CEDÊNCIA DE QUOTAS
Cede-se espaço na Costa de Caparica, bem localizado e com 50 m2 de área. Falar 
com Maria João.
Contactos: 212 919 328 ou 916 019 016

Procuro papelaria em funcionamento, com Jogos Santa Casa preferencialmente, 
cedência de quota ou trespasse. Zona de Lisboa ou arredores. Contactar Luís 
Gonçalves por mail ou telefone. mail ou telefone. mail E-mail: luis.fpereira@sapo.pt.
Contactos: 211 568 127 ou 962 898 671

Papelaria em funcionamento, com recheio. Bem localizada na zona histórica 
de Portalegre, perto de escolas. Boa área. Loja bem equipada, com mobiliário 
em madeira e expositores. Com venda de revistas e jornais. Agente PayShop. 
Completamente informatizada. Para possível outro negócio. 
Falar com Carlos Santos.
Contactos: 245 337 025 ou 966 528 130

VENDA
Vende-se Vende-se V papelaria em Sesimbra, bem localizada e com Jogos da Santa Casa da 
Misericórdia. A loja é disponibilizada com todo o recheio incluído e tem muita 
clientela. Vende-se também moradia isolada, na zona do Meco. Motivo da venda:
retirada do País. Os interessados podem falar para Philip Matos.
Contacto: 969 775 099

Quiosque na Póvoa de Santa Iria, numa praceta. Equipado com expositor de jornais
e revistas, vitrina, fotocopiadora, fax, registadora, PayShop, gás e rodoviárias.
Contactos: 219 595 893 ou 969 040 900 ou 962 304 050

Quiosque na Damaia, bem localizado, próximo da estação da CP. Preço acessível.
Contacto: 965 057 910

TRESPASSE
Trespassa-se tabacaria/papelaria junto aos Bombeiros, 25 m2, com recheio. 
Renda de €333. Falar com Fernando Silva.
Contacto: 918 772 553

ALUGUER
Aluga-se loja de 20 m2 na Parede. €300 por mês. Recheio de papelaria: €12.500. 
Falar com Teresa Marques. Contacto: 969 274 053
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