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Encontros e coligações

 e m tempos difíceis multiplicam-se os encontros. Vem 
este pensamento a propósito do elevado número 
de convites que tenho recebido nos últimos tempos  

para participação em encontros e jantares convívio com 
ex-colegas e amigos. Encontros com colegas de liceu (que 
já não via há mais de 30 anos), com colegas da faculdade, 
com colegas do mestrado/MBA e até com os pais dos atuais 
colegas da minha filha. Penso que a razão do aumento 
exponencial do número de encontros nada tem a ver com 
algum desejo secreto de auto-humilhação do tipo “Eh pá, 
estás velho” ou “Eh pá, está cada vez mais gordo/careca”. 
A razão terá certamente a ver com a atual situação 
política, económica e social do País. Através da realização 
deste tipo de encontros, os seus promotores pretendem 
estimular o espírito de grupo e de entreajuda entre os 
participantes. 
A participação da VAsP na última edição da feira 
PaperGift (a que damos destaque nesta edição da 
Quiosque) seguiu também a mesma lógica dos encontros 
que referi, contribuindo para aproximar e fortalecer 
a ligação entre a VAsP e os seus pontos de venda. 
No entanto, penso que essa ligação não deverá ser 
apenas feita de breves encontros. Deverá ser alargada e 
perdurar no tempo para que se torne numa verdadeira 
coligação – “liga de vários para um fim comum”. Na 
verdade, as coligações em tempos de crise estão cada 
vez mais na moda. Veja-se o caso da “troika – coligação 
a três” ou, mais recentemente, da coligação entre os 
dois partidos do governo intitulada “maioria para a 
mudança”. Com a crise que atualmente afeta o mercado 
das publicações, também só vejo uma solução para 
a mudança: a constituição de uma coligação entre 
editores, distribuidora e pontos de venda. O projeto 
Kios, nos seus desenvolvimentos mais recentes, aponta 
precisamente nessa direção.    
Fale connosco e faça parte de uma nova “coligação 
para a mudança”!

Paulo Proença
Diretor-Geral da VASP
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4
5 O programa Quiosque dos Milhões, que já 

vai na sua 4.ª edição, continua a distri-
buir prémios por todo o País e, desta feita, 
prepara-se para levar de viagem Francisco e 
Dina Silva, proprietários da Papelaria Taba-
caria Rubrica – Ritos & Silva, L.da. Depois de 
terem trocado pontos por uma viagem à ser-
ra da Estrela, os agentes ainda não tiveram 
tempo para usufruir da oportunidade pro-
porciona-da pela VASP, mas esperam fazê-lo 
dentro em breve. A vontade de relaxar e vol-
tar a um destino que já não visitam há muito 
fala mais alto. “Das propostas que estavam 
disponíveis, esta foi a que mais nos aliciou, 
porque há muitos anos que já não vamos lá”, 
explica Dina Silva. 

Apesar de já ter “perdido a conta” aos 
pontos que trocou desde que esta iniciativa 
começou, a agente revela que já participa 
desde o início e quer continuar a participar, 
por a considerar muito vantajosa para quem 
tem um estabelecimento deste género. E des-
de então, graças ao Quiosque dos Milhões, 
tem sido sempre a somar pontos e prémios. 

BREVES

Papelaria Rubrica 
Sempre a somar pontos e prémios

“Quando troquei os pontos pela viagem à 
serra da Estrela, aproveitei os que sobravam 
para trocar por malas de viagem. Noutras 
ocasiões, pedi também para ver reduzido 
o valor da fatura, e já recebi uma máquina 
de cortar cabelo, chávenas e muitas outras 
coisas”, conta. São recompensas como es-
tas que incentivam o casal de lojistas a con-
tinuar a dedicar-se ao ponto de venda que 

abriram, em 1992, no Intermar-
ché de Braga, no qual contam 
ainda “com o apoio de toda a 
família, sempre que é preciso”. 
Na papelaria, com 49 m2, para 
além dos jornais e revistas, Dina 
e Francisco Silva têm disponível 
para os seus clientes todo o tipo 
de material de papelaria e escri-
tório, tabaco, pastilhas, choco-

lates, gomas e doces, brindes e brinquedos 
para crianças e serviços PayShop e de cor-
reios, que “atraem sempre muita clientela”, 
segundo a proprietária. Para o futuro fica 
o desejo “de poder ter o serviço de registo 
de apostas do Euromilhões e fazer algumas 
obras para melhoramento do espaço”. Para 
que a papelaria continue a somar pontos, 
prémios… e clientes. q

>> Francisco e Dina Silva 
apreciam a iniciativa  
Quiosque dos Milhões  
e têm trocado muitos  
pontos por prémios
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novidades

MY BABY WORLD

Coleção de divertidos bebés que 
representam várias nacionalidades. 

Início: 2 de maio.
SEGMENTO: Brinquedos

PERIODICIDADE: Aperiódica

PÚBLICO-ALVO: Infantil

PREÇO: €1,50 

EXPOSIÇÃO: Balcão

LIFESTYLE 
SKATEBOARD

D ivertidos skates com oito rodas 
suplentes para trocar e as 

respetivas chaves de ferramentas. 
Existem 10 diferentes para colecionar.
Início: 14 de abril.
SEGMENTO: Brinquedos

PERIODICIDADE: Aperiódica

PÚBLICO-ALVO: Infantil

PREÇO: €2,50 

EXPOSIÇÃO: Balcão

COLEÇÃO DE CROMOS 
CÓDIGO LYOKO

Cadernetas e saquetas com oito 
cromos do Código Lyoko. 

Início: 28 de abril.
SEGMENTO: Brinquedos e cromos

PERIODICIDADE: Aperiódica

PÚBLICO-ALVO: Infantil

PREÇO: €1,50 (caderneta); €0,50 (saqueta 
de cinco cromos)

EXPOSIÇÃO: Balcão

CAKE DESIGN 
ESPECIAL – NOIVAS

Edição especial da revista Cake 
Design – Bolos de Noiva.

Início: 18 de maio.
SEGMENTO: Culinária e artes decorativas

PERIODICIDADE: Aperiódica

PÚBLICO-ALVO: Apreciadores de bolos 
artísticos

PREÇO: €3,90

EXPOSIÇÃO: Junto a revistas de culinária e 
artes decorativas

TOTAL FILM

Revista de cinema com todas as 
novidades na área do audiovisual, 

entretenimento e tecnologia. 
Início: 1 de abril.
SEGMENTO: Espetáculo e cultura – Cinema

PERIODICIDADE: Mensal

PÚBLICO-ALVO: Apreciadores de cinema

PREÇO: €2,95

EXPOSIÇÃO: Junto a revistas de cinema

ARTE E IDEIAS BOLOS 
DECORADOS

Revista que ensina a confecionar 
e a decorar bolos.  

Início: 30 de maio.
SEGMENTO: Artes manuais

PERIODICIDADE: Bimestral

PÚBLICO-ALVO: Apreciadores de artes 
manuais

PREÇO: €3

EXPOSIÇÃO: Junto às revistas de trabalhos 
manuais
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JN/DN – PANDA  
VAI À ESCOLA

Coleção de seis DVD Panda Vai 
à Escola. 

Início: 28 de maio. Fim: 2 de julho.
SEGMENTO: Infantil

PERIODICIDADE: Semanal

PÚBLICO-ALVO: Crianças

PREÇO: €6,95 (volume) 

EXPOSIÇÃO: Junto ao JN e ao DN

JN/DN – BD POP 
ROCK

Homenagem, com livro BD + CD, a 
15 dos maiores nomes da música 

portuguesa.  
Início: 29 de abril. Fim: 5 de agosto.
SEGMENTO: Música

PERIODICIDADE: Semanal

PÚBLICO-ALVO: Todos

PREÇO: €8,99 (volume) 

EXPOSIÇÃO: Junto ao JN e ao DN

SÁBADO – AUTOR 
NOBEL

Iniciativa composta por seis livros 
de escritores que já ganharam o 

Nobel da Literatura.  
Início: 19 de maio. Fim: 23 de junho.
SEGMENTO: Literatura

PERIODICIDADE: Semanal

PÚBLICO-ALVO: Todos

PREÇO: €1,95 

EXPOSIÇÃO: Junto à Sábado

CM – JOGOS  
DE ENGENHO

Iniciativa composta por 30 lançamentos 
de fascículos + oferta de jogo.  

Início: 21 de maio. Fim: 10 de dezembro.
SEGMENTO: Literatura

PERIODICIDADE: De 2.ª a 5.ª feira

PÚBLICO-ALVO: Todos

PREÇO: €1,95 (1.º fascículo) e €9,95 
(os restantes fascículos)

EXPOSIÇÃO: Junto ao CM

ACTIVA – COLEÇÃO 
HOT SUMMER

Coleção de acessórios de verão.
Início: 26 de maio. Fim: 27 de julho.

SEGMENTO: Acessórios

PERIODICIDADE: Mensal

PÚBLICO-ALVO: Feminino

PREÇO: €2,90 (chapéu); €1 (pulseiras); €5,90 
(saco de praia); €2,90 (bolsa de praia)

EXPOSIÇÃO: Junto à Activa
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CARAS – O MELHOR 
DA MÚSICA 
PORTUGUESA

Coleção de quatro CD de música com 
os maiores êxitos da música portuguesa 

das décadas de 80, 90 e ano 2000.
Início: 25 de maio. Fim: 22 de junho.

SEGMENTO: Música

PERIODICIDADE: Semanal

PÚBLICO-ALVO: Todos

PREÇO: €2,90

EXPOSIÇÃO: Junto à CARAS
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destaque

Maria João Costa Macedo, diretora de Marketing da Cofina Media

A situação económica está a ter um im-
pacto na venda de publicações? Que es-
tratégias adotaram para fazer face à crise?
A situação económica está a ter um impac-
to negativo na venda de publicações. Face 
a esta realidade, tentamos que as nossas re-
vistas, cada uma no seu segmento, vão ao 
encontro das novas necessidades dos consu-
midores – por exemplo, no que se refere ao 
marketing alternativo, optámos, na TV Guia, 
por vender produtos muito comerciais a pre-
ços muito competitivos. Neste momento em 
que só se fala de crise, achamos que é prio-
ritário proporcionar aos nossos leitores pro-
dutos de confiança com preços ajustados à 
nova realidade do País. No caso da Sábado e 
da Flash, as parcerias que fazemos com mar-
cas reconhecidas no mercado, como é o caso 
da Vista Alegre e da editora Taschen, dão 
uma garantia ao leitor de que os produtos 
que estão a comprar a preços concorrenciais 
também são um bom investimento.

O desenvolvimento de novas platafor-
mas, como os tablets, é uma ameaça ou 
uma oportunidade? 
Penso que as novas plataformas, como os ta-
blets, não são uma ameaça para as publi-
cações, mas sim uma oportunidade de no-
vos negócios e promoção para as marcas. As 
novas plataformas permitem às publicações 
estarem muito mais próximas dos nossos lei-
tores, pois existe um canal direto de comuni-
cação; além de que, nas plataformas digitais 
é-nos permitido outro tipo de interação com 
o leitor através de som, vídeo, comentários, 
fotos, atualização da informação, etc., que 
no papel não é possível. 

Que impacto terão as novas tecnologias 
no negócio da imprensa escrita?
Penso que o impacto pode ser muito posi-

publicações mas de todos os outros produ-
tos que vendemos em marketing alternativo, 
como é o caso das várias coleções de livros, 
DVD, serviços de porcelana, etc. 

Estão satisfeitos com a forma como os 
pontos de venda divulgam as vossas pu-
blicações?
Percebemos que o espaço no ponto de ven-
da é limitado, no entanto é fundamental um 
papel mais ativo por parte dos pontos de 
venda. Nos primeiros dias de lançamento 
de uma publicação ou produto de marketing 
alternativo, se o mesmo não tiver uma boa 
exposição na banca, o leitor pode não se 

Desafios e oportunidades em tempos de crise. Em suma, é esta a resposta de Maria João Costa

Macedo, da Cofina Media, quanto ao impacto negativo que a situação económica está a provocar 

na venda de publicações. Confia no apoio da TMK e dos agentes para inverter os resultados

tivo, pois já não podemos viver um sem o 
outro. O nosso leitor pode ter diariamen-
te uma relação com a nossa marca através 
destas novas plataformas, o que nos pode, 
sem dúvida, ajudar a construir uma relação 
cada vez mais forte de confiança e de pro-
ximidade.

Qual é o papel dos pontos de venda na 
exposição e promoção dos vossos pro-
dutos? 
O papel dos pontos de vendas é fundamen-
tal para a promoção dos nossos produtos. Se 
um produto não está exposto, dificilmente 
pode ser vendido. Estou a falar não só das 

“Somos muito flexíveis a encontrar 
soluções para novos desafios 
e oportunidades”

Estão em curso variadíssimas ações para cada 
uma das marcas. Máxima e Sábado já têm versão iPad{ {
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aperceber da sua existência ou lançamento. 
Uma boa exposição irá com toda a certeza 
potenciar as vendas, o que é bom para o 
ponto de venda e para o editor.

O facto de serem um dos principais gru-
pos de imprensa do País facilita a vossa 
relação com a distribuição e com os pró-
prios pontos de venda? É mais fácil a um 
ponto de venda expor e promover um 
produto se esse título estiver associado 
ao Grupo Cofina?
Trabalhamos sempre em conjunto com a 
nossa distribuidora, de forma a maximizar 
a distribuição das nossas publicações e pro-
dutos de venda opcional. Penso que esta 
proximidade facilita a nossa relação com 
os próprios pontos de venda, uma vez que 
existe uma boa troca de informação em to-
dos os circuitos. Esta troca de informação 
também nos permite otimizar repartes e co-
nhecer melhor as necessidades do ponto de 
venda.

A Cofina valoriza a existência de uma es-
trutura como a TMK, dedicada à valoriza-
ção dos pontos de venda e à promoção do 
negócio? 
Acho muito importante a existência da TMK, 
pois permite-nos uma ligação direta aos pon-
tos de venda. 

Como tem evoluído a vossa relação com a 
TMK e que impacto está a ter no negócio?
Temos evoluído bastante na relação com a 
TMK e há uma constante análise das nossas 
ações, de forma a podermos maximizar a 
nossa presença nos pontos de venda. O im-
pacto no negócio é positivo – é uma oportu-
nidade para aumentarmos as vendas e ex-
pormos os nossos produtos diretamente ao 
consumidor.

Como se organiza e estrutura a equipa de 
marketing da Cofina? 
A estrutura de marketing da área de revista 
está organizada da seguinte forma: diretora 

de Marketing – Maria João Costa Macedo; di-
retora adjunta da Sábado – Maria José Lima; 
marketing manager da Máxima, Vogue e Ro-
tas & Destinos – Cláudia Simão; estagiária da 
Máxima, Vogue e Rotas & Destinos – Marta 
Martinez; marketing manager da TV Guia, 
Flash, TV Guia Novelas, GQ, Automotor – 
Sónia Santos; gestor de produto da TV Guia, 
Flash, TV Guia Novelas, GQ, Automotor – Mi-
guel Barreto; assistente do departamento – 
Susana Ventura; gestora de new business – 
Filipa Saldanha.

De que forma se estrutura a estratégia 
para cada um dos vossos títulos e quais 
são os principais projetos em curso nes-
te momento? E, para o futuro, quais as 
próximas ações a desenvolver?
A estratégia para cada um dos nossos pro-
dutos foi definida com a respetiva equipa, 
tendo em conta as novas realidades do mer-
cado. Estão em curso variadíssimas ações 
para cada uma das marcas. No entanto, e 
porque acompanhamos diariamente o mer-
cado, somos muito flexíveis a encontrar so-
luções para novos desafios e oportunidades. 
Estamos neste momento a lançar uma versão 
iPad para a Máxima e para a Sábado e lan-
çámos, no dia 11 de maio, o site da Vogue. q

>> A equipa do Departamento de Marketing da Cofina Media junto às publicações desta editora. Da esq.ª para a dir.ª: Cláudia Simão, Maria José Lima, Miguel Barreto, 
Maria João Costa Macedo, Susana Ventura, Filipa Saldanha e Marta Martinez

Acho muito importante a existência da TMK, pois 
permite-nos uma ligação direta aos pontos de venda{ {
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CORREIO DA MANHÃ

ARDINAS EM AÇÃO

a 
tradição ressurgiu com a iniciativa 
do Correio da Manhã, que decorreu 
entre 19 e 28 de março, ao colocar 
ardinas nas ruas do País. A Cofina 

Editora solicitou à TMK a organização desta 
ação, cujo objetivo foi divulgar o título da 
publicação junto do grande público. Assim, 
foi com alguma admiração que foram vistos 
ardinas com um saco tradicional a tiracolo 
a dirigirem-se a pessoas para lhes falar do 
Correio da Manhã, um jornal sobejamente 
conhecido dos leitores portugueses. Alber-
to Abreu, proprietário de três papelarias em 
Espinho, as Atlântico Norte, L.da, conta que 
foi estimulante receber ardinas nas suas 
papelarias: “Durante dez dias tive nas mi-
nhas lojas dois ardinas, que contactaram 
diretamente com os meus clientes. Vestidos 
a preceito, com chapéu, boné e sacos com 
o logótipo do Correio da Manhã, dirigiram-
-se às pessoas que estavam dentro das lojas 
para lhes oferecer vales que davam prémios 
na compra do jornal em determinados dias, 
assim como lhes explicavam no que consis-
tia a campanha. Pelo que constatei, vendi 
muitos mais exemplares nessa altura e pos-
so mesmo dizer que leitores de outros títu-
los começaram a ser leitores do CM devido 
a esta campanha. As ofertas consistiram em 
puzles, ferramentas e filmes em DVD.” Entu-
siasta confesso dos ardinas, Alberto Abreu 
revela que incentivou os dois ardinas do CM 
a não permanecerem apenas nas suas lojas, 
mas também a irem contactar diretamente 
os lojistas daquela zona e as pessoas na rua. 
“Gostava tanto que voltasse a existir a pro-
fissão de ardina que até já cheguei a solici-
tar à CP que permitisse ter um ardina den-
tro do comboio, a vender jornais e revistas, 
nas viagens de e para o Porto. Infelizmente, 
a resposta da CP foi que tal não seria per-
mitido, porque praticamente todas as esta-
ções de comboio têm bancas de venda de 
publicações.” Esta recusa é, no entender de 
Alberto Abreu, “uma pena”, pois vê o seu 
País da mesma forma que em 1975, quando 
chegou do ultramar: “Sem empregos.” Re-
lembra então: “Comecei por abrir um dos 
espaços como agência de contribuintes, 
para tratar da contabilidade de empresas e 
de pessoas individuais. A proximidade da 
escola fazia com que muitos alunos se diri-

gissem cá para adquirir canetas, cadernos, 
e por isso mudei de ramo e optei por trans-
formar o negócio em papelaria. Já lá vão 36 
anos, nunca me arrependi e ainda hoje es-
tou sempre a colocar cartazes a dinamizar a 
loja e a informar os meus clientes das novas 
publicações.”

Também em Aveiro esta iniciativa agra-
dou ao proprietário da Papelaria/Tabacaria 
Pecadilhos, no Centro Comercial Glicínias 
Plaza. Segundo António Dias, “ter um ardina 
dentro da loja a informar acerca da campa-
nha do CM que estava a decorrer, e a qual im-
plicava a oferta de prémios, trouxe dinamis-
mo ao negócio. A reação dos meus clientes foi 
positiva. Notei um certo aumento de vendas”. 

Olga e Beatriz, duas amigas e sócias da TGV 
Tabacaria, na estação de comboios em Avei-
ro, revelam que tiveram uma ardina do CM 
na sua loja durante duas manhãs. “Foi muito 
bonito de se ver… a presença de uma ardina, 
uma profissão que caiu em desuso. Cheguei 
a comentar com a minha sócia que devia ser 
possível nós, lojistas, termos ardinas a tra-
balhar na rua. Com tanto desemprego, era 
uma excelente ideia! Será que seria possível 
fazermos uma parceria com a distribuidora e 
os editores? Fica no ar a proposta...”, suge-
re Olga. Quanto ao resultado desta ação do 
CM, a agente constata que “as pessoas com-
pram mais publicações quando estas ofere-
cem prémios”. q

>> Vários ardinas do Correio da Manhã informaram 
leitores por todo o País da iniciativa de oferecer 
prémios
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a 
Editora Controlinveste também re-
quereu à TMK uma campanha de 
rua de forma a sensibilizar os leito-
res do Jornal de Notícias para uma 

nova iniciativa desta publicação que começou 
no dia 13 de março e que termina a 18 de ju-
nho. Esta iniciativa consiste na distribuição 
aos leitores do JN de um serviço de jantar aos 
sábados, segundas e quintas-feiras, compos-
to por 42 peças, em troca de cupões do jor-
nal de domingo, quarta e sexta-feira. Para a 
divulgação da nova campanha, a TMK sele-
cionou alguns pontos de venda com grande 
movimento e, segundo os agentes contactados 
pela revista QuiosQue, a ação obteve suces-
so. Este resultado obviamente que era o espe-
rado pela editora Controlinveste, que, desta 
forma, alcançou o objetivo de divulgação do 
Jornal de Notícias. Segundo Filipa Barata, dire-

n a última semana de março, de 24 
a 30, a revista SuperTeen surgiu 
em banca com um grafismo ino-
vador e atual. A publicação, objeto 

de uma reformulação gráfica, visou reduzir 
“o ruído visual ao mínimo, seguindo a atual 
tendência de less is more, e tem agora tam-
bém uma nova equipa editorial”. A Top Press 
contou com a experiência e a rede de agen-
tes da TMK para relançar a publi-
cação em 20 pontos de venda es-
tratégicos do País. Mabília Martins, 
diretora-geral e comercial da Top 
Press, revela que a iniciativa pre-
tendeu dar a conhecer aos leitores 
o motivo desta mudança, que pas-
sou pela modernização visual da 
publicação, para além da criação 
de novas rubricas: “Transformá-
mos a revista para um grafismo mais clean 
e moderno. Subimos o target do público-alvo, 
agora dos 12 aos 17 anos. Esta transformação 
agrada mais em termos comerciais. Antecipá-
mos ainda a saída em banca, uma estratégia 

tora-adjunta de Marketing Canais, o contacto 
com a VASP, mais concretamente com a TMK, 
teve como finalidade angariar mais leitores 
do jornal através da oportunidade que esta 
campanha oferece: a de colecionar um servi-
ço completo de pratos. Filipa Barata esclare-
ce que a ação atingiu o objetivo pretendido: 
“Efetivamente, constatámos um aumento de 
publicações nos locais onde estiveram os ardi-

que está a dar os seus resultados.” Quanto à 
ação de montras, Mabília Martins considera 
que “foi uma boa aposta, na medida em que 
dá visibilidade à publicação. É evidente que 
se espera também um aumento de vendas...”, 
esclarece. Para efeitos de divulgação, a Top 
Press está também presente na rede social Fa-
cebook e numa sala de chat ahabbo-steam.
com, onde os jovens podem colocar as suas 

questões. As mais interessantes 
são selecionadas e respondidas 
também na revista em banca. 

A Tabacaria Expresso, do Cen-
tro Comercial Pingo Doce, na Póvoa 
de Varzim, expôs na sua montra 
durante uma semana a SuperTeen. 
Maria Fernandes, a responsável pela 
loja, conta que a revista cativou jo-
vens e adolescentes e nessa semana 

vendeu mais exemplares: “A capa estava mui-
to apelativa! É evidente que a exposição em 
montra resulta muito bem, e é por isso que adi-
ro a estas ações. É bom para todos em termos 
de lucros: papelarias, editoras e distribuidora.” 

A montra da Papelaria Miralunar, em Car-
cavelos, foi abrilhantada pela presença de Jus-
tin Bieber na capa da SuperTeen. A publicação 
fez assim a sua estreia nesta papelaria, com 
uma exibição digna de realce: a par da expo-
sição na montra, tiveram ainda vários exem-
plares sempre visíveis em cima do balcão. Pe-
dro Santos, um dos dois sócios (o outro é José 
Amaro) da Miralunar, afirma: “Até eu reparei 
na mudança da SuperTeen. Esta edição estava 
bem atrativa! Gostei de ver a montra e vi vá-
rios jovens de um colégio aqui perto interessa-
dos na revista.” q

nas. Feitas as contas, houve um acréscimo nas 
vendas e angariámos, assim, mais leitores. Na 
rua e nos pontos de venda, os ardinas esta-
vam instruí dos para explicar pessoalmente o 
funcionamento da campanha e entregaram a 
cada pessoa a monofolha elucidativa e o ca-
lendário de entrega das peças.”

Maria do Carmo Rosário, da Papelaria Nova 
Maia, conta: “Tanto eu como os meus clien-
tes achámos muita piada em ter uma ardina 
por aqui. Foi um pouco como recordar os ve-
lhos tempos. Até já tive um cliente que me pe-
diu emprego como ardina!” Quanto ao resul-
tado desta campanha, a agente refere que “as 
oportunidades de ganhar prémios são por aqui 
sempre bem aproveitadas. Logo nessa manhã 
vendemos quase todos os exemplares. Desde 
então, para que o serviço de jantar fique com-
pleto, tenho aceitado reservas do jornal”. q

JORNAL DE NOTÍCIAS

JORNALEIROS DA ATUALIDADE

SUPERTEEN

RELANÇAMENTO DA REVISTA
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a nova revista mensal de cinema 
Total Film, lançada em banca no 
passado dia 1 de abril, da recém- 
-criada editora Edimuvi, foi alvo de 

uma ação da TMK, solicitada pela editora, 
para a seleção de 20 agentes estratégicos, 
onde a revista teve a sua apresentação em 
destaque durante uma semana, de 7 a 13 de 
abril. A iniciativa apostou na exposição em 
montra, para dar a conhecer esta revista de 
cinema com conceituados nomes de peritos 
na matéria. A publicação tem um grafismo 
arrojado e dinâmico. Este título conta ainda 
com uma série de colunistas do meio da 7.ª 
Arte e de jornalistas da antiga e consagrada 
Première. A nível de conteúdos, a Total Film 
não só reporta informações sobre estreias 
nas salas de cinema, como revela as novi-
dades do mercado de dvd, em Blue-Ray, 
assim como entrevistas e artigos de opi-
nião. Para Luís Mesquitela Lima, editor da 
Edimuvi, “a ação desenvolvida pela TMK 
veio corresponder ao planeamento preten-
dido pela editora: o da aposta na comuni-

a TMK concretizou uma campanha 
de lançamento da revista Mega 
Astrologia a pedido da editora Tut-
tireve, a qual decorreu de 24 de 

fevereiro a 2 de março. Para o efeito foram 
selecionados vários pontos de venda, con-
siderados locais estratégicos para a visibili-
dade desta revista. A edição de que foi alvo 
esta iniciativa apresenta como novidade as 
previsões astrológicas para os próximos três 
anos. Para António Nascimento, diretor-ge-
ral da editora Tuttireve, esta ação teve como 
finalidade dar visibilidade à publicação. Na 
Tabacaria Fonte Moura, no centro do Porto, 
esta edição esteve na montra durante uma 
semana. Segundo Mafalda Cardoso, fun-
cionária do estabelecimento, muitas foram 
as pessoas que se detiveram a olhar para 

a montra: “Este local de exposição resulta 
muito bem, porque as pessoas são impulsio-
nadas a comprar. Se bem que esta revista 
tenha a especificidade temática da astrolo-
gia, que só interessa a um certo número de 
pessoas, a verdade é que observei vários 
clientes a folheá-la e estou certa de que ven-
demos mais exemplares por isso do que se 

cação aquando do lançamento da revista”. 
A ação foi alargada também a vários outros 
órgãos de comunicação e, segundo o editor, 
já aposta na próxima campanha para mea-
dos de junho: “vamos ter uma ação de ofer-
ta de revistas à saída das salas de cinema. 
Pretendemos que o público fique a conhecer 

TOTAL FILM
Estratégia de visibilidade 
Ver e ler cinema

esta publicação, que é dirigida a todos os 
apreciadores de cinema. Trata-se de uma 
publicação muito completa e que vai ao 
encontro do que querem os apreciadores 
de cinema em várias plataformas. divulga 
também ranking, entrevistas várias e mui-
tas novidades.” q

MEGA ASTROLOGIA
Horóscopo para três anos

a revista estivesse num escaparate com me-
nor visibilidade”, revela. Também a Jocorum 
Tabacaria, no Centro Comercial dolce vita, 
expôs esta publicação na montra. Para Graça 
Pinto, a revista teve uma visibilidade grande 
não só no exterior da loja como em cima do 
balcão: “vi muitos clientes a folhearem-na e 
a procurarem as previsões dos seus signos. 
Não sei se pelo preço ou por o tema em si, a 
maior parte das pessoas admite sentir curio-
sidade, porque pegam na revista e vão ler o 
que lhes interessa. Pelo que conheço da mi-
nha clientela, acho que alguns não levam a 
astrologia muito a sério.” Indagada sobre se 
será por causa da crise que os portugueses já 
nem nos astros confiam, a agente solta uma 
gargalhada e comenta: “É possível, é possí-
vel… mas não sei responder!” q

>> Montras da PresseLinha e da 
Riscos e Rabiscos com a Total Film 
em grande estreia
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a 
Feira Temática da Páscoa, que 
decorreu de 28 de março a 24 de 
abril, contou com a exposição de 
duas publicações que abriram o 

apetite aos visitantes: a Mariana Culinária 
e a TV&Culinária, ambas da Press People. 
Filipe Junqueira, do Marketing e Distribui-
ção desta editora, afirma: “Fez todo o senti-
do estarmos presentes neste evento, porque 
aquelas edições estavam relacionadas com 
a festividade da época. Nestas revistas, os 
leitores puderam descobrir receitas para co-
memorar a Páscoa com pratos apetitosos e 
ingredientes adequados a esta época festi-
va. As boas ideias em culinária não ficam 
por mãos alheias nem sujeitas ao fator sorte 
na sua confeção... Os leitores contam com a 
ajuda destas publicações.” q

a 
revista House Traders esteve em 
exposição no seu meio ambiente, 
junto a artigos de casa, em diver-
sos hipermercados do Grupo Sonae. 

Este é o resultado de uma ação de visibilida-
de, que decorreu de 10 a 27 de março, soli-
citada à TMK pela PM Media Comunicação, 
S. A. Carolina Xavier e Sousa, assessora de 
Marketing e Comunicação da editora, escla-
rece que a campanha foi um êxito, “no sen-
tido em que cumpriu o que a editora pediu à 
TMK: nesta feira temática dar a conhecer a 
mudança visual e de conteúdos da revista, 
que está visualmente mais moderna. Com 
efeito, a House Traders teve uma “revolução” 
gráfica e editorial. A publicação está ainda 
mais completa, informativa e com novas ru-
bricas. A edição de março/abril, que fez “as 
honras da casa” com a sua estreia em expo-
sitores exclusivos nestas grandes superfícies, 
prepara-se agora para dar lugar à sua suces-
sora, a edição seguinte. Outra das novidades 
que a editora apresentou com esta iniciativa 

foi a publicação do 1.º exemplar da coleção 
suplementos/guias, intitulado Cozinhas. Os 
próximos serão sobre Banho & Revestimen-
tos e na edição de novembro/dezembro, acer-
ca de Iluminação. q

HOUSE TRADERS
Revista reformulada 
exposta em grandes superfícies

MARIANA CULINÁRIA E TV&CULINÁRIA
Publicações na Feira da Páscoa

>> Um expositor da House Traders colocado 
num hipermercado do Grupo Sonae

>> As duas revistas, lado a lado 
num expositor 
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a 
Entusiasmo Media solicitou à TMK 
uma ação de ilhas em 14 lojas Con-
tinente de norte a sul do País. Esta 
iniciativa decorreu durante todo o 

mês de abril, com a particularidade de não 
só chamar a atenção do grande público 
para uma capa visualmente muito bonita, 
também aliada à oferta de um produto da 
acreditada marca Vichy. Ana Rute, da Edi-
tora Entusiasmo Media, revela que “nunca 
é demais estar em todos os locais possí-
veis, e esta ação faz todo o sentido, tendo 

d urante todo o ano de 2011 a Sá-
bado marcará presença em duas 
grandes cadeias de supermerca-
dos: o Pingo Doce (do Grupo Je-

rónimo Martins) e o Continente (do Grupo 
Sonae). Estes são locais onde a revista se-
manal marcou presença com a finalidade 
de ir ao encontro dos leitores. Maria José 
Lima, da Editora Cofina, esclarece que com 
esta ação é pretendido que “a presença da 
publicação em grandes superfícies traga 
mais visibilidade da revista e também an-
garie novos leitores”. q

a 
Máxima continua a apresentar-se 
com o máximo glamour em banca 
e a ditar a moda, as últimas ten-
dências de beleza e muito, muito 

mais… até ofertas. Desta vez, a surpresa con-
sistiu na campanha que a TMK desenvolveu 
desde março nos hipermercados Continente, 
em estreita colaboração com a equipa dos 
Grandes Clientes da VASP. Isto para que as 
leitoras deste conceituado título não percam 
tempo à procura da “sua amiga de letras 

MÁXIMA
Exibição ao máximo

SÁBADO
Todos os dias no Pingo Doce e no Continente

SABER VIVER
Em Abril, revistas e ofertas mil

e fotos”. A publicação foi ao encontro do 
seu público feminino e esteve disponível 
quando as suas leitoras foram às compras, 
precisamente na secção de artigos de be-
leza. Aqui encontraram um expositor rosa 
com o logótipo da Máxima com as suas 
revistas. Mais um ponto de encontro com 
a Máxima e mais um local onde a Máxi-
ma ganha pontos, visibilidade e conquista 
mais leitores. q 

>> O expositor da Máxima colocado 
num hipermercado Continente

em conta a nossa meta de angariarmos 
mais leitores e usarmos todos os meios e 
locais para divulgar a nossa publicação. 
No caso deste mês, tivemos ainda a ofer-
ta de um produto Vichy, que representa 
uma oportunidade imperdível de o obter 
de uma forma gratuita”. q

>> Uma das ilhas de exposição da revista Saber Viver  
que foi colocada num dos hipermercados Continente. 
Esta edição ofereceu um creme da Vichy

>> A revista Sábado exposta em grandes superfícies, como o Pingo Doce e o Continente
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Estrelas solidárias
A campanha de Natal da VAsp voltou a ser um sucesso. O dinheiro angariado vai

mudar a vida de pessoas necessitadas, que de outro modo não conseguiriam a ajuda 

de que precisam. Nesta ação solidária,editores, distribuidores e clientes finais estão

por isso de parabéns
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Com o aumento das necessidades, aumentam as exigências sobre o Banco de Bens 
Doados da Entrajuda. Em tempo de crise, são cada vez mais as instituições sociais de 
todo o País a pedir ajuda à associação para fornecer produtos essenciais a famílias ca-
renciadas. Desde roupas até materiais de decoração, passando por artigos de higiene 
e limpeza, brinquedos ou material informático, há de tudo um pouco no armazém da 
Entrajuda – uma antiga garagem de um bairro social, em Alcântara. Para fazer face ao 
crescimento dos pedidos e tornar mais eficiente o trabalho dos voluntários, a associa-
ção está a completar obras nas instalações. Os trabalhos, doados por uma empresa de 
construção, estão a abrir uma nova entrada para o armazém. Além de permitir criar 
uma saída de emergência, a nova plataforma servirá para fazer o carregamento de 
bens para as instituições ajudadas sem impedir o descarregamento dos bens doados 
ao Banco (até agora, entradas e saídas partilhavam o mesmo acesso). Também em 
fase final está a instalação de um escritório insonorizado, para garantir melhores con-
dições de trabalho aos voluntários. São pequenas intervenções que fazem uma grande 
diferença na capacidade de ajudar quem mais precisa.

especial

18
19

n o Banco de Bens Doados da Asso-
ciação Entrajuda o trabalho nunca 
pára. Mesmo nos momentos mais 
felizes – como este, em que a VASP 

vem entregar as receitas angariadas na 
campanha de Natal deste ano –, os voluntá-
rios da organização não fazem uma pausa 
para colher os louros de mais uma iniciati-
va solidária. Nas instalações da associação, 
em Lisboa, o movimento é constante: insti-
tuições sociais vêm buscar bens de que ne-
cessitam para apoiar famílias carenciadas, 
fornecedores e doadores descarregam pro-
dutos de que já não precisam – e que serão 
úteis para outros – e as dezenas de voluntá-
rios da Entrajuda lá estão, afadigando-se to-
dos os dias para manter toda esta máquina 
bem oleada e a trabalhar sem falhas.

A entrega do cheque, no final de maio, foi 
uma oportunidade para Rosalina Festas, di-
retora executiva da TMK, a empresa de trade 
marketing do Grupo VASP responsável pela 
campanha, fazer mais uma visita ao centro 
de operações da Entrajuda e conhecer em 
primeira mão as novidades da missão soli-
dária da associação. Apesar da crise (ou tal-
vez por causa dela), o número de voluntá-
rios tem vindo a aumentar, o que ajuda a 
fazer face às solicitações cada vez maiores 
que chegam à Entrajuda. O Banco de Bens 
Doados está, inclusivamente, em obras (ver 
caixa) para melhorar a eficiência do traba-
lho que aqui é feito. São sinais de que os 
tempos difíceis reforçam o impulso solidário 
dos portugueses – algo que este Natal a cam-
panha da VASP voltou a comprovar. Contas 
feitas, a venda das estrelinhas decorativas 
garantiu uma receita de 10 mil euros, já en-
tregue à Entrajuda. É dinheiro que servirá 

para comprar apoios técnicos, como cadeiras 
de rodas elétricas especificamente adaptadas 
às necessidades das pessoas carenciadas que 
as utilizarão.

Para a Entrajuda, parceira de sempre nes-
ta campanha, o dinheiro angariado na ação 
de Natal da VASP é fundamental, porque per-
mite adquirir equipamentos que de outra ma-
neira nunca seria possível dar a quem deles 
precisa. Os bens que são doados à associa-
ção vão desde roupas e detergentes até mobi-
liário e equipamento informático. Mas estas 
ajudas técnicas, que são caras e têm muitas 
vezes de ser preparadas à medida das neces-
sidades de cada utente, nunca fazem parte 

das doações. A campanha é, por isso, uma 
ajuda insubstituível. “Aquilo que já fazemos 
é ir guardando casos para o apoio da VASP”, 
conta Isabel Jonet, presidente da Entrajuda. 
“E o facto de sabermos que a VASP vem, ano 
após ano, envolvendo os seus clientes e os 
seus postos de venda numa campanha que 
já é habitual permite-nos ter a certeza de que 
vamos poder ajudar, no final do ano, pes soas 
que têm essas necessidades”, diz. “Permite-
-nos, ao longo do ano, detetar as situações 
mais críticas, que podemos ajudar depois.”

Fazer a diferença
Ano após ano, a campanha de Natal da 
VASP tem um impacto único em quem re-
cebe os apoios. “Este donativo da VASP tem 
mudado radicalmente a vida de muitas pes-
soas”, acentua Isabel Jonet. Na memória da 
presidente da Entrajuda ficou o caso de uma 
mãe de Portalegre, apoiada no ano passado 
com uma cadeira de rodas elétrica prepara-
da especialmente para a sua filha com defi-
ciência profunda. Foi uma revolução na sua 
vida. “Para sair de casa para o que quer que 
fosse, esta mãe tinha de levar a filha às cos-
tas”, recorda. “O facto de ter uma cadeira de 
rodas elétrica não só permitiu à filha ter uma 
vida mais digna como também a esta mãe 
fazer imensas coisas que não podia fazer. 
Mudou completamente a vida desta famí-
lia.” Muitas vezes, nem sequer é necessário 
um equipamento tão específico para fazer a 
diferença. No primeiro ano da campanha, 
além de cadeiras de rodas, foram também 

>> Rosalina Festas (à direita) entrega a Isabel Jonet (à esquerda) o cheque resultante da acção Árvore 
da Solidariedade do Natal de 2010. Este valor reverte para a compra de equipamentos para a Entrajuda

 O Banco de Bens Doados
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adquiridas camas articuladas, andarilhos ou 
colchões antiescaras, que trouxeram enorme 
conforto a pessoas acamadas ou com mobi-
lidade reduzida. São pequenos gestos que fa-
zem enormes diferenças.

Isabel Jonet sublinha o facto de a campa-
nha da VaSp se destinar à compra de apoios 
caros e específicos, que não seriam adqui-
ridos de outra forma. Mas lembra também 

que, no que toca a ações solidárias, muitas 
vezes as pessoas com deficiência profunda 
ou problemas de mobilidade ficam esqueci-
das. Sobretudo no que toca às políticas de 
solidariedade social das empresas, públicos-
-alvo como as crianças conseguem geral-
mente maior visibilidade mediática, o que 
acaba por as transformar em beneficiários 
mais “atrativos” para este tipo de ações. por 

isso mesmo, os idosos ou as pessoas com 
deficiência ficam, por vezes, esquecidos das 
políticas de solidariedade corporativa.

Outro grande mérito da campanha da 
VaSp é a sua mecânica, que envolve os edi-
tores na produção dos materiais e na divul-
gação da campanha e mobiliza a rede de 
agentes na promoção e venda das estreli-
nhas. “aquilo que a VaSp tem feito é en-
volver todos os seus stakeholders, todas as 
partes interessadas no seu negócio, numa 
campanha importante”, saúda a presidente 
da Entrajuda. “E, ao envolvê-los em causas, 
criamos uma relação mais forte com todos 
estes parceiros de negócio”, acrescenta Isa-
bel Jonet. “porque a relação não se limita 
a ser uma relação comercial, mas sim uma 
relação de comprometimento com a socie-
dade.”

O prazer de participar
Esse é precisamente o objetivo da VaSp 
com esta campanha: mobilizar todos os 
seus parceiros num ciclo virtuoso de soli-
dariedade. “Somo um elo muito importante 
na cadeia”, explica Rosalina Festas, diretora 
executiva da TMK. “Conseguimos abranger 
tanto os nossos pontos de venda como os 
nossos editores e outros parceiros com os 
quais trabalhamos. Isso é muito gratifican-
te.” Este ano, mais uma vez, a campanha 
foi um sucesso. “Correu da melhor manei-
ra”, congratula-se Rosalina Festas. “Hou-
ve uma enorme aceitação quer dos edito-
res quer dos pontos de venda, que já veem 
esta campanha como algo que faz parte do 
calendário, na altura do Natal, e como algo 
em que fazem questão de participar.”

Este ano, uma pequena novidade na me-
cânica da campanha fez toda a diferença: 
pela primeira vez, as estrelinhas decorati-
vas que foram vendidas para angariar fun-
dos para a Entrajuda foram desenhadas e 
decoradas pelos filhos dos colaboradores 
da VaSp. Envolver as famílias do univer-
so VaSp foi uma forma de tornar a cam-
panha mais próxima de todos. E, garante 
Rosalina Festas, as crianças que participa-
ram têm mostrado enorme orgulho no seu 
contributo e nos resultados desta ação soli-
dária. Isabel Jonet concorda. “Isto gera ci-
clos virtuosos”, garante a presidente da En-
trajuda. “Tenho a certeza de que, quando 
fizermos a divulgação do que foi feito com 
este dinheiro, estes miúdos vão querer fazer 
outra estrelinha para o ano seguinte.” Não 
admira: uma vez dado o primeiro passo, a 
vontade de ajudar é contagiosa. q

O Banco de Bens Doados da Entrajuda é um exemplo de logística solidária. através de 
acordos com várias empresas, chegam aqui todos os dias inúmeros bens não-alimen-
tares, que a Entrajuda recolhe para depois poder distribuir por instituições sociais por 
todo o país. a associação está também certificada como ponto de reciclagem de mate-
rial elétrico e eletrónico, o que faz com que muitas pessoas e empresas entreguem aqui 
o seu material avariado ou fora de uso, desde computadores a eletrodomésticos. a En-
trajuda encaminha-os depois para reciclagem, recebendo uma pequena receita por esse 
serviço, ou, nos casos em que isso é possível, repara e recupera esse material, para o 
encaminhar para quem precisa. Todos os dias, o Banco de Bens Doados recebe pedi-
dos de instituições com a lista dos bens de que necessitam. as organizações de apoio à 
infância, por exemplo, precisam frequentemente de roupa e calçado, para acompanhar 
o crescimento das crianças necessitadas – isto além de produtos básicos, como deter-
gentes e material de limpeza. Todas estas instituições recebem um cabaz básico para 
atender às necessidades essenciais, mas os voluntários da Entrajuda vão mais longe, 
recebendo pedidos específicos para outros bens que possam fazer falta para acudir a 
carências concretas das pessoas beneficiadas. No armazém do Banco de Bens Doados 
está tudo organizado por tipo de produto, com um lugar certo para cada coisa. aqui se 
recebem as instituições e se faz tudo o que é preciso para responder mesmo aos pedi-
dos mais difíceis e mais específicos. Mesmo baseada em trabalho voluntário, a logística 
é rigorosíssima, para garantir a melhor gestão possível dos bens doados – e um apoio 
mais próximo a quem precisa.

Um cabaz (mais) solidário

>> Vestuário para todas as idades , livros, material escolar, eletrodomésticos, alimentos e uma série de artigos 
doados são arrumados criteriosamente pelos voluntários, para depois serem distribuídos pelos mais necessitados
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Campanha Árvore de Natal Solidá-
ria conta com um dos bens mais pre-
ciosos para a sua concretização: a 
ajuda humana. Os pontos de venda, 

com o empenho dos seus agentes responsá-
veis e funcionários, são o cenário onde tudo 
acontece junto do grande público, desde a 
passagem de informação à venda das estrelas 
(as quais este ano foram ilustradas por filhos 
dos funcionários da VaSp). a consciência de 
que a ajuda de todos, mesmo que com pouco 
(cada estrela custou apenas €0,50) se conse-
gue muito (o valor obtido desta campanha foi 
de 10 mil euros), torna visível este elo entre 
a distribuidora VaSp, os editores, a rede de 
pontos de venda por todo o país e os leitores. 
E, melhor que tudo, materializa a solidarieda-
de para os que dela mais necessitam. 

“Ajudar é importante”
a SGEL é uma multinacional de papelarias e 
lojas de venda de imprensa. Em portugal, têm 
dez pontos de venda, praticamente todos loca-
lizados nos aeroportos nacionais (a única loja 
fora de um aeroporto abriu recentemente no 
Cais do Sodré, em Lisboa). a participação na 
campanha de Natal da VaSp é uma constante 
– e uma oportunidade para envolver os clientes 
numa ação solidária. “as pessoas estão mais 
dispostas a participar na altura do Natal”, nota 
Rita Delgado, da SGEL. 

Mais uma vez os pontos de venda da marca 
esgotaram todo o stock de estrelinhas solidárias 
recebidas da VaSp. “Os próprios funcionários 
compram os enfeites, até para usarem nas suas 
árvores de Natal”, conta Rita Delgado. De resto, 
a empresa segue o exemplo, decorando as ár-
vores que instala nas suas lojas com os enfeites 
da campanha da VaSp. É mais uma forma de 
dar visibilidade à iniciativa e passar mais facil-
mente a mensagem aos clientes. “É sempre im-
portante participar”, diz Rita Delgado. “Tudo o 
que pudermos fazer para ajudar é importante.”

“Dar o exemplo”
O ponto de venda de Dinesh Badracim, num 
centro comercial de Queluz, não passa dos  
10 m2. “É uma loja pequena”, diz o agente, que 
está aqui instalado há 15 anos. Mas a grandeza 
não se mede em metros. “Todos os anos faço 
esta campanha”, conta Dinesh Badracim. “Nós 
temos uma base certa de clientes regulares”, 
congratula-se. Isso torna mais fácil passar a 
mensagem e mobilizar a solidariedade. “Em 
cada ano as pessoas apoiam na medida do 
possível”, conta. até por causa da relação de 
confiança que existe com a VaSp, que gere a 
campanha. “Temos a certeza de que a ajuda é 

bem encaminhada.” para este agente, é impor-
tante dar um contributo e esforçar-se para mo-
bilizar os clientes numa ação solidária – sobre-
tudo os clientes habituais, que já contam com 
esta oportunidade para ajudar. 
Este ano, Dinesh Badracim vendeu todas as 
estrelinhas que a VaSp lhe distribuiu. as que 
os clientes acabaram por não levar, o próprio 
lojista as comprou para si. “Tentamos dar o 
exemplo”, justifica. “afinal de contas, os pe-
quenos também podem ajudar.”

“Vale sempre a pena”
a papelaria de Maria azóia está aberta há 20 
anos na cidade de Leiria. Esta agente tomou 
conta do negócio há perto de uma década e 
a relação com os clientes sempre passou por 
responder a novas campanhas, ideias inovado-
ras e oportunidades para dinamizar o negócio. 
“Nós participamos em todas as iniciativas que 
nos mandam e tentamos sempre fazer o nosso 
melhor”, conta Maria azóia. 
a campanha de Natal foi mais um exemplo 
desse empenho, com resultados bem sucedi-
dos. Na quadra festiva, os clientes estão à parti-
da mais disponíveis para ajudar, mas isso não 
significa que a adesão à campanha seja auto-
mática. “Temos sempre de fazer um esforço 
adicional”, conta a lojista. No entanto, ajudar 
quem mais precisa é recompensa suficiente 
para justificar o trabalho extra. Quando se pen-
sa no destino do dinheiro angariado, que muda 
por completo a vida das pessoas, “vale sempre 
a pena participar”, garante Maria azóia para a 
qual a campanha de Natal árvore da Solida-
riedade é, por tudo isto, muito importante. q

Todos os anos, os agentes 

da rede VAsp mobilizam-se 

na campanha de Natal. 

Envolver os clientes 

e ajudar quem mais precisa 

são prémios que merecem 

bem o esforço

prontos a ajudar

>> À semelhança de tantos outros, o ponto de venda 
SGEL aderiu à Campanha de Natal Árvore da Solidariedade  
(em cima), tal como o de Cathy Santos Azóia (à direita)

>> O cartaz da campanha de Natal que moveu a rede 
de pontos de venda, editores e a VASP  
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o 
sotaque minhoto salta-lhe da voz 
para a alma e da alma para o ne-
gócio. Aos 41 anos, Carlos Silva 
fala da cidade que lhe serve de 

casa para os seus dois pontos de venda – a 
Papelaria A4, na zona nova, à qual se jun-
tou, mais recentemente, uma loja turística, 
no centro histórico – como se de família se 
tratasse. Na verdade, é por causa da famí-
lia – dos pais, mais precisamente, que ali 
tinham um estabelecimento comercial – que 
Carlos, nascido na freguesia de Fornelos, 
tem a sua história escrita nas páginas de 
Ponte de Lima.

Em criança, brincava pelas ruas do muni-
cípio minhoto. Mais tarde, foi lá que resolveu 
fazer a primeira incursão pelo comércio, não 
tão bem sucedida quanto desejaria. “Já tinha 
passado por outro tipo de comércio, mas não 
gostei. Por isso, há 19 anos decidi abrir este 
espaço”, conta o agente. E assim nasceu a 
Papelaria A4, na qual se revezam, para além 
de Carlos, a esposa, Lucília, e mais uma em-
pregada, de segunda a sábado, das 8h00 às 
20h00, “sem interrupção para almoço”, pre-
cisa o proprietário. 

A vila passa por aqui
E se a estreita ligação de Carlos Silva com 
Ponte de Lima o levou a escolhê-la para ser-
vir de base para o seu comércio, não é de es-
tranhar que esse mesmo comércio já se afir-
me como uma autêntica instituição da vila, 
com a qual os seus habitantes se habituaram 
a contar. “Uma papelaria faz sempre falta 
em qualquer lugar”, afiança o lojista, “e a 
nossa não foge à regra”. Para além de vender 
as “coisas que fazem falta todos os dias”, a 
Papelaria A4, ao ter disponível para os seus 
clientes jornais e revistas nacionais e inter-
nacionais, assume-se ainda como quiosque 
e centro de cópia e impressão, concentran-
do ainda os serviços de PayShop e posto de 
selos. A localização estratégica junto às es-
colas do município ditou ainda que encon-

Papelaria A4, em Ponte de Lima

Lugar à notícia e aos serviços 

trasse nos produtos escolares um mercado a 
explorar. “Durante o período de regresso às 
aulas vendemos livros escolares e, ao lon-
go de todo o ano, material de apoio esco-
lar, para além do material de desgaste, como 
cadernos, lápis ou esferográficas”, afirma o 
agente. Dos 80 m2 de superfície da sua loja, 
11 m2 estão ainda dedicados exclusivamente 
a sacos, bolsas e mochilas, que “têm muita 
saída, em qualquer altura”.

Com o tipo de mercadoria que tem no 
seu espaço, Carlos garante agradar a “clien-
tes dos 0 aos 100 anos”. Não é, por isso, de 
estranhar que este seja um verdadeiro “pon-
to de encontro” ponte-limense. “Há mui-
ta gente que se encontra por aqui. Temos, 
inclusive, muitos clientes que chegam aqui 
a perguntar por outros”, lembra. Com uma 
zona específica para afixação de anúncios, 
há sempre também quem passe pela pape-
laria para pedir informações e saber das úl-
timas novidades.

Negócio com futuro
Conhecendo a maior parte dos clientes pelo 
nome, os habituais têm sempre direito a 
uma “atenção especial”, nomeadamente a 
de poderem reservar os produtos que de-
sejarem. O estabelecimento assegura ain-
da entregas de jornais e revistas, fazendo 
a ronda por consultórios médicos e hotéis 
da vila.

Agradar à clientela é, para Carlos Silva, 
ponto de honra, o que ajuda a explicar que 
há cinco anos o ponto de venda tenha so-
frido uma ampliação e uma remodelação 
total. “A loja está mais atrativa e convida-
tiva. É tudo novo, exceto nós!”, brinca. O 
futuro é, aliás, uma preocupação constante 
para o dono da Papelaria A4. “Estamos vi-
rados para o século… XXV!” As duas lojas 
que tem em Ponte de Lima confirmam-no, 
assim como a vontade de abrir “mais dois 
ou três pontos de venda” na região quando 
a conjuntura for mais favorável. q

Ponto de encontro quotidiano de pessoas, produtos e informações, o estabelecimento 

que agrada a clientes dos 0 aos 100 anos quer continuar a levar a vila mais antiga de Portugal 

até ao século… XXV. A A4 já soma duas papelarias e o seu responsável quer abrir mais lojas na zona

>> O espaço da Papelaria A4 é dinâmico, bem organizado e disponibiliza uma série de publicações, material 
escolar e para escritório, além de artigos vários de tabacaria
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n o Algarve, o Quiosque Tivoli adequa-
-se na perfeição ao espírito veranean-
te e descontraído dos dias quentes. 
Além disso, também acolhe com 

familiaridade as pessoas que por lá vivem 
e trabalham todo o ano e que naquele local 
marcam encontro com os seus hábitos de lei-
tura e de convívio. A expressão “é mesmo 
ali, ao virar da esquina” poder-se-ia aplicar a 
este estabelecimento, cujas características de 
quiosque de rua e de esquina, anexadas a loja 
com características de papelaria, atraem uma 
série de transeuntes. Vejamos porquê: o bal-
cão expõe as publicações e é tão grande que 
foi aproveitado pela sua agente para melhor 
servir os seus clientes. Um café ou uma bebi-
da fresca, aliados ao momento da compra do 
jornal ou da revista, sabem sempre bem, tal 
como a conversa que se solta entre as pesso-
as que frequentemente por ali se encontram. 
Por aqui se vai sabendo também as novidades 
da terra, dos vizinhos, do País e faz-se jus a 
esta maneira de ser tão portuguesa de gostar 
de estar em amena cavaqueira. Por esta altura 
do ano, a calmaria diária do inverno dá lu-
gar a um tempo convidativo para sair de casa. 
Com as notícias na mão, o café ou a bebida 
saborea dos, a conversa a decorrer e uma olha-
dela aos artigos de verão que já espreitam nos 
expositores do lado da loja, os frequentadores 
do Quiosque Tivoli apreciam estes momentos 
de lazer. O cliente espreita o artesanato da re-
gião, a lembrar que estamos em Portugal, no 
Algarve (ou Allgarve, como se sugere…). 

Artigos para todos os gostos
Para quem aqui chega é fácil observar a 
quantidade de publicações que estão expos-
tas. Do balcão para baixo, a existência de 
uma máquina de café e de bebidas expostas  
torna-se convidativa para os clientes. 

Maria de Fátima Guerreiro, proprietária 
do quiosque há seis anos, revela: “O espaço 

Quiosque Tivoli, em S. Bartolomeu de Messines
Ponto de encontro algarvio  
mesmo ao virar da esquina

do quiosque e da loja anexa permite ter uma 
diversidade de artigos que atraem os clien-
tes. Por um lado, a parte do quiosque, com 
o grande balcão e exposição de jornais e re-
vistas, aliada a produtos de cafetaria, cria 
o ambiente propício, que a maior parte das 
pessoas pretende, tanto de manhã, como da 
parte da tarde: tomar o seu café ou uma ou-
tra bebida, ler as notícias e conversar com as 
pessoas habituais. Tenho aqui uma clientela 
fidelizada, que se conhece entre si, ora por-
que vive, ora porque trabalha nesta zona. A 
este respeito posso dizer que a maioria das 
pessoas conversa sobre a crise, o FMI e o de-
semprego...”

Multisserviços à disposição
Em terras algarvias e em tempo de calor, a 
sombra e as bebidas do Quiosque Tivoli “va-
lem ouro”. As publicações dão o mote a 
conversas, estreitam-se laços entre os fre-
quentadores e criam-se hábitos de presen-
ça naquele local, que, por isso mesmo, é 
uma espécie de ponto de encontro, sobre-
tudo para os comerciantes locais. O Quios-
que Tivoli também é um ponto de informa-
ções, como esclarece Fátima Guerreiro: “É 
frequente virem aqui pessoas perguntar-me 
por empregos, casas para alugar e serviços 
específicos. Reúno essas informações e fa-
culto-as a quem delas necessita. Sempre é 
mais um gesto de simpatia, e conquisto um 
cliente!” Localizado em S. Bartolomeu de 
Messines, o Quiosque Tivoli conhece bem 
os pontos altos que o verão proporciona: 
“A partir de mea dos de junho e até meados 
de setembro, o movimento aumenta, e te-
nho de contratar mais um empregado. Os 
turistas apreciam especialmente o artesana-
to, enquanto os clientes habituais utilizam 
muito os serviços que disponibilizo, como 
o PayShop, os cartões pré-comprados, os bi-
lhetes da rede Expresso de Autocarros e da 
Frota Azul. O segredo do negócio está em 
bem servir os meus clientes”, conclui esta 
agente algarvia. q

>> O primeiro olhar não engana: o toldo anuncia “Quiosque Tivoli” e as muitas publicações à vista chamam 
a atenção dos traseuntes (em cima). Ao balcão também se servem bebidas e café e a loja anexa convida  
à entrada. Em baixo: a proprietária, Maria de Fátima Guerreiro (à direita), acompanhada pela sua colaboradora

Publicações, café e bebidas

frescas, num alegre quiosque

algarvio que cativa clientes
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S ituada mesmo no centro da fregue-
sia de Curral das Freiras, na Estra-
da Cónego Camacho, 12, a Curral 
em Papel, aberta desde agosto últi-

mo, é mais do que uma simples tabacaria. 
Além de juntar à venda de jornais e revis-
tas muitos outros produtos, nomeadamen-
te artigos de papelaria e, mais recentemen-
te, artigos desportivos, este posto de venda 
apresenta-se como um ponto de encontro 
para as pessoas desta localidade rural. 

Este é, acima de tudo, um local agradá-
vel, onde os clientes podem encontrar sem-
pre a simpatia de Carolina Freitas, uma das 
sócias deste projeto, que, juntamente com 
o seu marido, Orlando Jesus, e o cunhado, 
Manuel Jesus, resolveu abrir este pequeno 
negócio familiar, na ânsia de colmatar uma 
lacuna que se fazia sentir nesta freguesia do 
concelho de Câmara de Lobos. “O Curral das 
Freiras ainda fica ‘longe’ do Funchal e do 
centro do concelho de Câmara de Lobos, e, 
como muitas pes soas ainda não têm viatura 
própria, é sempre uma boa aposta aproxi-
mar determinados serviços e produtos das 

pessoas. Nós, aqui, procuramos fazer preci-
samente isso. Agora, para comprarem uma 
revista ou um jornal, os habitantes de Curral 
das Freiras não têm de sair da freguesia.”  
E acrescenta, dado o seu próprio exemplo: 
“O meu marido é de cá e sempre que cá ví-
nhamos no fim de semana, a casa de fami-
liares, não havia nenhum local onde pudés-
semos comprar o DiáriodeNotícias ou uma 
revista.” 

Tal como nos disse a nossa interlocutora, 
“se noutros locais, por exemplo nos grandes 
núcleos populacionais, temos de ir ao en-
contro das necessidades das pessoas, aqui 
esse facto é mesmo uma obrigação”. 

Além do DiáriodeNotíciase outros jor-
nais, a Curral em Papel tem também todo 
um conjunto de revistas “cor-de-rosa”, algu-
mas revistas semanais, como a Sábado e a 
Visão,e ainda publicações sobre culinária, 
astrologia ou revistas religiosas, estas últi-
mas que, salienta a agente, “têm uma gran-
de procura aqui no Curral, já que as pessoas 
são muito religiosas”. A tudo isto junta-se 
uma grande varidade de material escolar e 

de escritório, já que as crianças em idade 
escolar são muitas e já se fazia sentir a falta 
de um espaço desta natureza. “Com as três 
escolas que temos aqui, era quase obriga-
tório abrirmos um espaço de papelaria. As-
sim, estamos a servir realmente a popula-
ção local”, diz-nos Carolina Freitas. Embora 
não tivesse anteriormente qualquer ligação 
a este ramo, a proprietária conta-nos que 
tem corrido tudo muito bem e que já está 
inteirada de todas as especificidades do ne-
gócio.  

Aqui, o cliente é sempre colocado em 
primeiro lugar. A sua satisfação é o lema da 
casa, e muitas vezes os clientes são convi-
dados a darem sugestões, sempre com vista 
à melhoria do serviço e do próprio atendi-
mento. Prova da atenção para com o cliente 
é o horário de funcionamento, pensado para 
melhor servir os que ali vivem: de segunda 
a sexta-feira, a Curral em Papel está aberta 
das 9 às 18 horas, encerrando para almoço 
entre as 13 e as 14 horas; ao sábado está en-
cerrada, e ao domingo abre entre as 9h30 e 
as 13h30. q

Curral em Papel, na Madeira
Missão da papelaria é de bem 
servir e informar os clientes
O Curral em Papel é uma das papelarias mais recentes de uma localidade rural na ilha 

da Madeira. É o apoio da população da terra, com materiais escolares, publicações e serviços

>>  Carolina Freitas, uma das sócias do Curral em Papel salienta que a papelaria era absolutamente necessária na freguesia de Câmara de Lobos
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a sabedoria popular diz-nos que o 
segredo é a alma do negócio, um 
adágio que perdurou durante sé-
culos e que ainda hoje resiste no 

pensamento e nas práticas comerciais de 
muitos. Porém, numa era em que a concor-
rência é cada vez mais feroz, as exigências 
tanto do mercado como dos clientes se tor-
nam cada vez mais rigorosas e é cada vez 
mais necessário encontrar soluções criati-
vas para não estagnar, o sigilo parece estar 
a perder importância no que toca ao suces-
so empresarial. Substituindo o silêncio, a 
alma do negócio é agora a informação, a 
partilha e a capacidade de se estar sempre 
ao corrente do que de novo está a ser feito.

Foi isso mesmo que a Feira PAPERGIFT, 
realizada de 7 a 10 de abril, na FIL, propôs, 
ciente de que o sucesso empresarial reside 
onde está o negócio. Daí que o mote para 
este certame tenha sido precisamente um 
repto lançado aos empresários do setor: 
“Procura novas ideias para o sucesso do 
seu negócio?” Comemorando em 2011 o seu 
30.º aniversário, a feira procurou colocar no 
mesmo espaço negócios, empresários, jun-
tamente com produtos, serviços, técnicas, 
tecnologias, informação e oportunidades 
para prosperar.

Como não poderia deixar de ser, a presen-
ça da VASP neste evento pretendeu salientar 

Quatro dias de participação no certame realizado na Feira 

Internacional de Lisboa (FIL) valeram à VASP mais de duas

centenas de contactos com agentes, que ali se reuniram para

trocar pontos de vista sobre soluções de negócio inovadoras

e de valia comprovada. O sistema Kios Kube impressionou todos

pelas vantagens, conquistou pelos prémios atribuídos e deixou

a promessa de continuar a criar valor para os lojistas 

Kios Kube  
Uma ideia de sucesso

Feira PAPERGIFT 

essa mesma necessidade de proporcionar e 
fomentar o intercâmbio entre a distribuidora 
e a sua rede de agentes. Como salienta Pedro 
Soares de Pinho, diretor de Sistemas de In-
formação da VASP, foi mais uma experiência 
proveitosa para todos os intervenientes. “O 
balanço da participação na Feira PAPERGIFT 
é extraordinariamente positivo. Efetuámos 
cerca de duas centenas de contactos com 
agentes em apenas quatro dias de feira, ten-
do muitos deles aproveitado a oportunidade 
para trocarem ideias sobre o negócio e se in-
formarem sobre as novas ofertas de serviços 
da VASP”, nota, deixando ainda um agrade-
cimento “a todos os que se deslocaram ao 
nosso lounge e que participaram no nosso 
passatempo”.

Ganhar com a VASP 
e o Kios Kube
Para uma feira com o tema de ideias de ne-
gócio de sucesso, nada melhor do que cha-
mar a atenção para um sistema inovador 
que quer trazer o futuro até aos pontos de 
venda, permitindo que os agentes se con-
centrem na atividade de venda, simplifican-
do tarefas de gestão e de logística, facilitan-
do ainda o contacto com os fornecedores. 
Daí que todas as atenções no stand da VASP 
neste certame se tenham virado para o 
Kios Kube, uma solução completa e chave- 

-na-mão para a informatização de qual-
quer ponto de venda, que garante a liga-
ção permanente à VASP. 

Para assegurar a divulgação do Kios 
Kube junto dos agentes da VASP foi cria-
do um concurso com o mesmo nome, para 
premiar as frases mais criativas relaciona-
das com o sistema. A participação foi um 
sucesso. “No que diz respeito à promoção 
do sistema Kios Kube, houve uma grande 
participação nesta iniciativa, tendo o nú-
mero de interessados na solução excedido 
largamente as nossas expectativas”, refe-
re Pedro Soares de Pinho, garantindo que, 
para além desta solução, também os no-
vos produtos Kios Store e Kios TV suscita-
ram a curiosidade dos visitantes. “A feira 
foi um excelente fórum para comunicar es-
tas novas extensões da marca Kios, tendo 
os participantes manifestado grande inte-
resse em aderir a estas novas soluções”, 
acrescenta.

Isso mesmo confirma Rute Santana, 
proprietária da Papelaria Fórum Navegan-
tes, em Pinhal Novo, que arrecadou o 4.º 
prémio do concurso com a frase: “Com o 
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>> O stand da Vasp na papERGIFT disponibilizou informações e demonstrações do Kios Kube, 
que foram reconhecidas como uma novidade à medida das necessidades dos agentes

Na PAPERGIFT, o Kios Kube 
demonstrou permitir uma 
operação simplificada de 
gestão do ponto de venda 

no dia a dia

Conheça as frases vencedoras do concurso Kios Kube:
1.º Prémio
“A VASP dinamiza e o Kios Kube organiza!”
Papelaria Tabacaria O Cantinho do António, L.da

2.º Prémio
 “Com o Kios Kube é muito fácil vender, basta um bip e três toques no ecrã para os 
clientes satisfazer!”
Paulo Jorge Jesus
3.º Prémio
“Uma mais-valia para o seu negócio, na vanguarda das soluções.”
Tabacaria Universal Conceição Gaspar, L.da

4.º Prémio
“Com Kios Kube a gestão intuitiva do seu negócio ao alcance de um toque!”
Rute Isabel Moreno Santana 
Papelaria Fórum Navegantes

Kios Kube a gestão intuitiva do seu negó-
cio ao alcance de um toque!” Para a agen-
te, que teve a oportunidade de conhecer 
mais detalhadamente este sistema inova-
dor, “o stand da VASP estava extremamen-
te interessante”. Apesar de não ter ainda 

o Kios Kube no seu estabelecimento, Rute 
Santana diz que a aquisição “não está pos-
ta de parte, sobretudo porque se sente um 
esforço por parte da VASP para criar novas 
soluções à medida das necessidades dos 
agentes”, remata.

Um conjunto de novidades  
para breve
Iniciativas como estas pretendem sensibi-
lizar os agentes para os benefícios do Kios 
Kube, que, de acordo com o responsável 
da VASP, “permite uma operação simpli-
ficada do dia-a-dia de gestão do ponto de 
venda”. Mas, mais do que isso, esta so-
lução visa criar oportunidades de cresci-
mento de negócio para quem a ela adira. 

“Brevemente iremos dar início à co-
mercia-lização de um pacote de produ-
tos e serviços através da solução Kios 
Kube, nomea-damente carregamento de 
telemóveis, compra de bilhetes e livros, 
pagamento de faturas e catálogo de pro-
dutos”, adianta Pedro Soares de Pinho. 

E porque para a VASP o sucesso do 
Kios Kube é sinónimo de sucesso para 
cada um dos seus agentes, estão previs-
tas mais ações de divulgação, bem como 
a dinamização da solução, tendo por base 
o desenvolvimento de algumas iniciativas 
promocionais através do programa Quios-
que dos Milhões. O objectivo é que todos 
continuem a ganhar. q

Escrever para vencer
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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	 65,04	€	 23%	 20
5520	 Brasil	Card	5	€	x	10	 32,52	€	 23%	 10
Optimus
811	 Super	Brasil	5	€	x	5	 16,26	€	 23%	 		5
947	 Cartão	POP	(Pack	5)	 16,26	€	 23%	 		5
3418	 Cartões	TAG	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
1266	 Hello	Brasil	 32,52	€	 23%	 10
1269		 PT	Card		5	€	(Pack	10)	 32,52	€	 23%	 10
3673	 Hello	Brasil		 32,52	€	 23%	 10
3674	 Hello	Leste	 32,52	€	 23%	 10
3675	 Hello	Palop’s	 32,52	€	 23%	 10
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
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	Super	Brasil,
€5	a	unidade

Novo

Cartão	UZO,	€5	a	unidade

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

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

Novo

Cartão	POP,	€5	a	unidade

Cartão	Hello	Portugal,	
€5	a	unidade

Cartão	Vodafone,	
€5	a	unidade
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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.)																			 12,27	€	 23%	 12
4876	 Pilha	alcalina	LR06	Blister	(4	bat.)	 12,00	€	 23%	 12
4877	 Pilha	alcalina	LR14	Blister	(2	bat.)	 15,79	€	 23%	 12
4911	 Pilha	alcalina	LR20	Blister	(2	bat.)	 22,61	€	 23%	 12
4912	 Pilha	alcalina	6LR61	Blister	(1	bat.)	 16,46	€	 23%	 12
Sony
3005	 Pilha	alcalina	LR03	(mini)	 31,02	€	 23%	 20
3006	 Pilha	alcalina	LR06	(peq.)	 31,62	€	 23%	 20
3007	 Pilha	alcalina	LR14	(med.)	 16,04	€	 23%	 10
3008	 Pilha	alcalina	LR20	(gr.)	 23,32	€	 23%	 10
3009	 Pilha	alcalina	LR61	(bat.)	 18,38	€	 23%	 10
3010	 Pilha	alcalina	LR23A	 		6,65	€	 23%	 10
3011	 Pilha	stamina	LR3	(mini)	 50,19	€	 23%	 20
3012	 Pilha	stamina	LR06	(peq.)	 47,86	€	 23%	 20
3013	 Pilha	stamina	LR14	(med.)	 29,22	€	 23%	 10
3014	 Pilha	stamina	LR20	(gr.)	 28,68	€	 23%	 10
3043	 Pilha	CR/123A	(auto)	 32,29	€	 23%	 10
3992	 Pilha	lítio	tipo	moeda	(mAH	90,0)	 		7,75	€	 23%	 10
3993	 Pilha	lítio	tipo	moeda	(mAH	120,0)	 		7,75	€	 23%	 10
3994	 Pilha	lítio	tipo	moeda	(mAH	220,0)	 		7,75	€	 23%	 10
4862	 Acumuladores	HR6	2000mAh	 36,32	€	 23%	 10
4933	 Acumuladores	HR03	800mAh		 34,87	€	 23%	 10
4963	 Carreg	comp.	+	2	acumuladores	HR03	800	mAh	 59,57	€	 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

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

4412	 Bubbaloo	Tutti-Frutti	 		3,00	€	 23%	 		60
4413		 Bubbaloo	Morango	 		3,00	€	 23%	 		60
4418	 Bubbaloo	Amora	 	3,00	€	 23%	 		60
4430	 Bubblicious	Morango	 	2,68	€	 23%	 100

Pilhas	alcalinas	(LR03)	
Fuji,	€1,0225	(+	IVA),	
preço	unitário

Pilhas	alcalinas	
(LR03)	Sony,
€1,55	(+	IVA),		
preço	unitário

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

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
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
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

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

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

Pastilhas Bubblicious 
Morango,
€2,68 (+ IVA)
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>> Aqui vai encontrar fantásticas   promoções e descontos exclusivos para 

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 

Para qualquer pedido 
de simulação ou 

informação, queira, por 
favor, contactar 

a Zuritel através 
da linha gratuita 

800 206 100

32
33

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%
desconto

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

> �Informe-se das condições especiais 
para clientes PayShop VASP
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Aqui vai encontrar fantásticas   promoções e descontos exclusivos para 
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clientes

VASP 

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
E-mail: kioskube@vasp.pt

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

Informatização  
do seu ponto de venda

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>
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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
Quiosque futurista, situado na entrada da Estação do Metro; 30 m2; dois 
pisos; WC; POS; jornais; revistas; papelaria; tabacaria; fotocópias; gelados; 
café; águas; sumos; esplanada com 24 lugares. Urgente, por motivo de 
saúde. Contacto: 933 460 655

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. E-mail: luís.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. O estabelecimento tem uma 
boa área e está bem equipado, 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 
Quiosque de venda de jornais e revistas na Póvoa de Santo Adrião. Bem 
localizado e com boa clientela. Bom preço. Contactar José Augusto Velez Silva. 
Contacto: 961 683 689

trespAsse
Papelaria com recheio e em funcionamento, situada em Coimbra, junto a escolas 
e colégios. Bem afreguesada. Renda: €20 por mês, informação do valor só no 
local. Contacto: 914 046 789

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

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

34
35

classificados
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POS + SAGE Retail
Gaveta de dinheiro
Impressora de talões
Scanner

Para mais opções e informações
contacte-nos:
kioskube@vasp.pt   
Tel. 214337026
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