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espaçoeditorial

Motivação
e aproximação
à comunidade
É com satisfação que anualmente constatamos o aumento do
interesse que o Challenge Grupo Lena desperta junto não só das
nossas empresas, mas de parceiros de todo o País, vindos dos mais
diversos ramos de actividade.
Este facto constitui não só um estímulo para continuarmos a
apostar no Challenge — o maior evento empresarial do género a
realizar-se em Portugal — mas um motivo de orgulho e motivação
para os nossos colaboradores, que revêem no “espírito challenge”
uma extensão da postura do Grupo Lena, fortemente vocacionada
para projectos que têm como objectivo reforçar parcerias e aumentar a cultura do Grupo.
Estes projectos visam ainda a aproximação à comunidade,
tendo sido dados grandes passos nesta área ao longo do ano de
2006, com novos projectos de que são exemplo o concurso “Engenho & Arte” e as campanhas de sensibilização e promoção para a
cidadania “Criança segura” e “Uma lata, um sorriso”.Tratam-se de
dois projectos que, pela sua importância e expressão nos contextos em que se inserem, granjearam o apoio de um total de 13
autarquias: sete no caso do “Engenho & Arte” (Abrantes, Batalha,
Coimbra, Leiria, Ourém, Tomar e Torres Novas) e seis no caso das
campanhas promovidas pela Lena Ambiente (Loulé, Faro, Sesimbra,
Tavira,Torres Vedras e Vila Real de Santo António).

Projectos como o Challenge
Grupo Lena, o concurso de artes
plásticas "Engenho & Arte" ou as
campanhas "Criança segura" e
"Uma lata, um sorriso" são apenas
alguns exemplos da estratégia
do Grupo Lena em orientar uma
parte da sua actividade para a
comunidade em que nos inserimos,
sempre com a preocupação de
envolver outras entidades para
que estas iniciativas contem com
o maior apoio e envolvimento
possíveis.

Na próxima edição do Inforlena, iremos dedicar o dossier central do nosso boletim inteiramente à vertente de Responsabilidade
Social das empresas Grupo Lena, sendo esta uma oportunidade
para apresentarmos em pormenor alguns dos projectos realizados
nesta área, os seus objectivos e a motivação de cada equipa de
trabalho que olha para além da rotina do seu dia-a-dia para se
dedicar às mais diversas causas sociais.
Até lá, reiteramos os nossos votos para que cada empresa e
colaborador aproveite a época natalícia que se avizinha para reflectir sobre a importância que este tipo de iniciativas reveste para
o Grupo Lena.

António Barroca Rodrigues
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ENGL lança Programa
de Gestão à Medida

Liga Lena
já ofereceu
troféus
A equipa masculina Os
Templários e a feminina Staff
foram as vencedoras do Torneio Liga Lena 2006, torneio
de futsal promovido pelo
Grupo Lena.
Para além dos grandes
vencedores, a equipa masculina Região de Leiria e a feminina As Letras foram as
vice-campeãs deste torneio.
O troféu de melhor marcador foi para Mário Rodrigues (Os Templários) e o de
melhor marcadora foi para
Sílvia Pereira (Staff). Já o
guarda-redes menos batido
foi Rui Veiga (Champions
Bando) e a melhor foi Cristina Vieira (Staff).
Não menos importante
foi o prémio Fair-Play, conquistado pela equipa masculina Os Belos e Perigosos e
pela equipa feminina As
Bem-Humoradas.
É ainda de salientar que
o apostador vencedor foi
Adérito Micaelo que ganhou
um fim-de-semana para duas
pessoas numa das unidades
hoteleiras da cadeia Hotéis
Eurosol. André Espírito Santo ganhou a competição
Speed Test, tendo assim a
oportunidade de jantar com
outra pessoa num dos restaurantes dos Hotéis Eurosol. E, por fim, Elisabete Neves conquistou o prémio de
espectadora mais assídua,
ganhando assim também um
jantar para duas pessoas
num dos restaurantes dos
Hotéis Eurosol.

O conhecimento constitui,
hoje, um dos factores chave de
sucesso da competitividade das
empresas. É com base nesta convicção que o Grupo Lena lançou
em 2006 o Programa de Gestão
à Medida do Grupo Lena (PGM
GL), que tem como orientação
estratégica o desenvolvimento
de competências de gestão no
âmbito da cultura Grupo Lena.
A sessão de abertura deste
programa decorreu no passado
dia 26 de Setembro, no Edifício
sede do Grupo Lena em Leiria, e
teve como objectivo o acolhimento de todos os participantes.
O PGM GL é uma iniciativa
da Direcção de Recursos Humanos do Grupo Lena, no âmbito
da sua Escola de Negócios, que
visa “formar à medida” jovens
recém licenciados das áreas de
Gestão, Comercial & Marketing
e Financeira, habilitando-os para
o desempenho de funções no
universo de empresas do Grupo
Lena, consequente integração e
potenciando complementarmente carreiras internacionais.
Trata-se de um programa estruturado em duas componen-

tes: Componente Formativa: de
carácter formativo multidisciplinar, cobrindo todas as áreas da
gestão permitindo o reforço de
competências no domínio específico da cultura do Grupo Lena;
Componente Prática: realização
de estágio profissional e/ou trabalho de campo a realizar numa
empresa do universo Grupo Lena, visando a integração na vida
activa, complementando a qualificação preexistente com uma
formação prática a decorrer em
contexto laboral que permita a
introdução de resultados concretos nas empresas e/ou locais
beneficiários, bem como o desenvolvimento técnico, profissio-

nal e humano dos participantes.
Pretende-se com este programa contribuir para a formação em gestão de jovens quadros
com qualificações de nível superior, que lhes confira instrumentos e “vocação” para o desempenho de funções no Grupo Lena em ambiente de crescente
complexidade e ritmo de mudança.
Pretende-se, igualmente, conciliar o melhor do conhecimento conceptual e científico com
as experiências e práticas empresariais, com o objectivo de
identificar elevado potencial em
áreas específicas.

Cartão Colaborador GL
A Direcção de Recursos Humanos do Grupo Lena está a entregar o Cartão de Colaborador
a todos os colaboradores das
empresas do Grupo Lena, abrangidas pelo Projecto de Harmonização de Valores. Este Cartão
tem como objectivo aproximar
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os colaboradores à sua empresa
e, consequentemente, contribuir
para que os mesmos se identifiquem com a cultura, missão e
valores do Grupo Lena.
A crescente necessidade de
potenciar os produtos e serviços comercializados pelas em-

presas do Grupo e por entidades externas (Protocolos) é uma
acção estratégica que evidencia
a necessidade de existência de
uma identificação enquanto colaborador do Grupo Lena.
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Aposta no mercado
espanhol da criopreservação
Parceria decorre da integração da Bebe Vida Spain na Biocodex
O Grupo Lena comprou em
Agosto uma empresa espanhola
de criopreservação de células
estaminais, a Bebe Vida Spain, que
passou a integrar o grupo Biocodex.
Com esta aquisição, o grupo
Biocodex junta a Bebe Vida Spain
— que entretanto passará a designar-se Biocodex Spain — à
Bioteca, o primeiro laboratório
português a oferecer este serviço em território nacional, através da criopreservação em laboratórios do Instituto Superior
Técnico.
Uma vez que a legislação espanhola ainda não autoriza a cripopreservação em território nacional, a Biocodex Spain passará
a efectuar a criopreservação do
sangue proveniente do cordão
umbilical de recém-nascidos
também em Portugal, nos mesmos laboratórios da Bioteca.
Segundo Joaquim Paulo Conceição, é convicção do Grupo

“O potencial deste mercado é cinco
vezes superior a Portugal, uma vez
que Espanha regista 500 mil grávidas/
ano enquanto que Portugal fica pelas
100 mil grávidas/ano.”
Lena que este facto possa ser
uma vantagem competitiva em
relação às restantes empresas
que oferecem este serviço em
Espanha, uma vez que estas re-

preservação seja ainda muito recente em Espanha, com a maioria
das empresas em actividade apenas desde o final de 2005 ou início de 2006, a actual Bebe Vida

“O objectivo do Grupo Lena é
conquistar o mercado ibérico
de criopreservação de células
estaminais.”
correm a laboratórios geograficamente mais distantes, nomeadamente na Bélgica e Inglaterra.
Embora o mercado da crio-

Spain ocupa já o segundo lugar
no ranking nacional.
“Neste momento, existem
no mercado espanhol quatro

empresas, mas não laboratórios”,
argumenta o empresário, recordando que o potencial deste
mercado é cinco vezes superior
a Portugal, uma vez que Espanha
regista 500 mil grávidas/ano enquanto que Portugal fica pelas
100 mil grávidas/ano.
“O objectivo do Grupo Lena
é conquistar o mercado ibérico
de criopreservação de células
estaminais” garante Joaquim Paulo Conceição, adiantando que a
aquisição desta empresa, com sede em Madrid, irá representar
um investimento superior a um
milhão de euros em apenas um
ano.
Em termos de facturação
previsional, espera-se que a Biocodex Spain atinja os 5 milhões
de euros num ano.
Recorde-se que em termos
de estratégia de internacionalização do Grupo Lena, este foi o
primeiro passo dado em Espanha.

Grupo Lena lança concurso
de artes plásticas “Engenho & Arte”
Abrantes, Coimbra, Batalha,
Leiria, Ourém, Tomar e Torres
Novas são os sete municípios
que aceitaram o convite do Grupo Lena para estimular artistas
plásticos locais a retratarem, artisticamente, obras de engenharia construídas nestes concelhos.
O concurso, denominado

“Engenho & Arte”, é um projecto idealizado e organizado pelo
Grupo Lena, que irá decorrer
até ao próximo dia 30 de Novembro, data limite para a entrega das propostas.
Podem concorrer artistas
plásticos profissionais ou estudantes de ensino superior a fre-
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quentar um curso na área das
Artes. Os prémios incluem: Melhor Trabalho Artístico 15.000
euros; Menção Honrosa Vias de
Comunicação 2.500 euros; Menção Honrosa Recursos Hídricos
2.500 euros; Menção Honrosa
Ambiente 2.500 euros; Menção
Honrosa Construção Civil 2.500

euros; Melhor Trabalho Artístico
por Município 2.000 euros.
Para mais informações, visite
o site www.grupolena.pt/engenho_arte ou contacte o Departamento de Relações Públicas
do Grupo Lena através do número de telefone 244 880 320
ou e-mail geral@grupolena.pt.
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Lena Construções constrói
nova Gráfica Mirandela
Obra orçada em 7,5 milhões de euros
Adjudicada pela Mirandela
Artes Gráficas, a Lena Construções está a construir, em Loures,
as novas instalações desta conceituada gráfica a nível nacional.
Esta obra, que teve início em finais de Maio, está orçada em 7, 5
milhões de euros e deverá estar
concluída até ao final do próximo mês de Dezembro.
Com um prazo de execução
de sete meses, engloba uma área
total de cerca 35 mil metros
quadrados e algumas particularidades de construção próprias
de uma infra-estrutura para esta
indústria.
Segundo a Lena Construções, a par das proporções, nomeadamente nas zonas dedicadas às máquinas de impressão,
destaque-se ainda o facto da
obra estar a ser construída quase em tempo recorde.
Engloba uma nave dividida

por três zonas distintas: o armazém de papel, com uma área de
3.865 metros quadrados, as zonas de implementação de máquinas e ainda as zonas de expedição. O edifício de apoio à produção, de três pisos, é composto
pelas áreas de apoio à rotativa
principal e gabinetes técnicos.

Está ainda a ser construído um
edifício administrativo e social,
com dois pisos para escritórios,
e o posto de transformação de
energia. A parte mais alta da
obra tem um pé direito de 22
metros dedicados à área da rotativa de jornal, sendo que existe
uma outra do género, mais baixa,

para a rotativa de revistas.
O objectivo desta obra é dotar a Gráfica Mirandela de mais
e melhores condições para responder às necessidades dos seus
clientes, uma vez que este espaço permitirá que as novas máquinas produzam com mais eficiência e maior rapidez.

Palmela Village já está na segunda fase
A Lena Construções já iniciou a segunda fase de construção do aldeamento turístico
Palmela Village, que está a ser
construído na Quinta do Anjo,
em Palmela.
A par da construção de 425
moradias, cuja arquitectura é da
responsabilidade de Tomás Taveira, a segunda fase desta obra
contempla ainda a construção

de várias infra-estruturas desportivas e de lazer onde se incluem o campo de golfe, campo
de futebol com pista de atletismo, campos de ténis e zona comercial.
Para além destes trabalhos,
decorrem negociações para a
adjudicação da execução da zona comercial, do parque desportivo, execução de passeios em
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pavé e calçada portuguesa, pavimentação de arruamentos, iluminação pública e arranjos exteriores do empreendimento.
A Lena Construções tem recebido ainda inúmeras solicitações por parte de clientes finais
para a execução de trabalhos
suplementares nas suas moradias, quer desta fase de construção, quer da primeira fase que

não esteve a cargo da Lena
Construções.
Recorde-se que esta obra,
adjudicada à Lena Construções
em finais de Dezembro de 2005
pela Pelicano Investimentos
Imobiliários, integra um projecto de construção faseada de 850
moradias com jardim, piscina e
320 apartamentos, com uma duração prevista de quatro anos.
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Viaduto
em Bucareste
A Lena Construções assinou,
no mês de Julho, o contrato de
adjudicação para a construção
de um viaduto em Bucareste,
Roménia, que facilitará o tráfego
entre Colentina e Pantelimon,
duas das áreas mais populosas
de Bucareste.
A adjudicação foi tornada
pública pelo Primar General,
Adriean Videanu, da Câmara de
Bucareste, no dia 25 de Julho.
Esta obra, que teve início no
mês de Agosto, foi orçada em
6,8 milhões de euros.
Entre as várias empreitadas
da Lena Construções na Roménia, destacam-se a requalificação
do principal eixo de acesso do
aeroporto internacional ao centro da capital, bem como a reabilitação de 45 ruas em Bucareste.

Empreitada
pública na Bulgária
Adjudicadas obras no valor de 7.5 milhões de euros
A Lena Construções assinou
no passado dia 15 de Agosto, em
Sófia, Bulgária, com o Ministério
das Obras Públicas Búlgaro,
Agência Executiva “Estradas”, o
seu primeiro contrato de empreitada de obra pública.
Trata-se da reabilitação de
três troços de estradas nacionais: variante à cidade de Botevgrad, ligação à auto-estrada Hemus e da estrada Pirdop-Karlovo, numa extensão de cerca de
30 quilómetros, a iniciar de imediato e com um prazo de construção de 18 meses. As princi-

pais intervenções incidirão na
recuperação de obras de arte
(pontes e viadutos) e rejuvenescimento de via com recarga de
pavimentos.
A Lena Construções concorreu também a outros lotes do
Transit Roads Project IV, tendo

apresentado o preço mais vantajoso para o estado Búlgaro no
concurso para a construção do
lote 2, junto à antiga capital —
Veliko Tarnovo — no valor de
19,3 milhões de euros e com um
prazo de execução de 24 meses,
ainda por adjudicar.

lenaserviços

Publicenso escolhida
uma vez mais pelo Barclays
Pelo terceiro ano consecutivo,
a Publicenso, a maior e mais antiga
agência de comunicação de Leiria,
foi escolhida pelo Barclays Portugal para o desenvolvimento de
mais uma campanha de dinamização comercial interna.
Dirigida às equipas comerciais
de todas as agências Barclays, de

Norte a Sul do País, esta campanha tem como objectivo estimular
cada equipa de trabalho a atingir
objectivos definidos pela Direcção
Comercial do banco.
Segundo a equipa criativa da
Publicenso que desenvolveu esta
campanha, “à semelhança do que
já foi feito em anos anteriores, tra-
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ta-se de um jogo temático onde
se apela ao espírito competitivo
de cada equipa de uma forma criativa”. Neste caso, o jogo é alusivo
a uma partida de xadrez.
A Publicenso desenvolveu a
campanha e produziu todos os suportes de comunicação envolvidos na sua divulgação interna.
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Gestão de
E-Business
Numa resposta atenta às
rápidas alterações que se verificam actualmente no sector
da hotelaria, nomeadamente
na forma como os clientes
efectuam as suas reservas, a
rede de Hotéis Eurosol identificou recentemente um responsável por hotel que assumirá a gestão do E-Business
da sua unidade.
Durante este Verão, os
Hotéis Eurosol registaram
um aumento muito significativo das reservas efectuadas via
Internet, que cresceram em
média (entre Julho e Agosto)
cerca de 35 por cento.
Ainda neste âmbito, os
Hotéis Eurosol estão a apostar na divulgação das suas
unidades através da Internet
como meio privilegiado de
comunicação e canal de distribuição, procurando a breve
prazo uma optimização dos
seus sistemas de informação.
Outra aposta passa pela
partilha de informação entre
os vários Hotéis para aproveitar sinergias dos contactos
de cada um.
Agilizar as ofertas, de forma mais dinâmica (abrir e fechar datas, introduzir promoções com frequência, em função das taxas de ocupação), é
outro dos objectivos deste
autêntico canal de negócios.

Eurosol Gouveia com
novos investimentos
Melhorar condições de conforto é o objectivo
De forma a adaptar uma imagem uniforme com as restantes
unidades Eurosol, o Eurosol
Gouveia investiu mais de 125 mil
euros nas remodelação das suas
instalações, equipamentos e fardas, apresentando neste momento a nova imagem de marca desta cadeia de hotéis detida pela
Lena Hotéis e Turismo SGPS.
Entre as alterações, destaca-se a renovação do restaurante
e alterações na decoração de
todos os quartos, nomeadamente mudança de alcatifas, obras
nos WC, alteração dos cortinados, colchas e iluminação.
Ao nível da utilização da marca, foram renovados os letterings
da fachada, artigos de merchandising, amenities e fardas.
Estes investimentos também
se verificaram ao nível da segu-

rança, sobretudo em termos de
Higiene, Segurança Alimentar e
Segurança para garantir níveis de
qualidade constantes.
Recorde-se que o Eurosol
Gouveia situa-se em plena Serra
da Estrela e dispõe de 48 quartos, totalmente equipados com

casa de banho privativa, ar condicionado, TV, telefone, mini bar,
aquecimento central e música
ambiente. Oferece ainda espaços
para reuniões, banquetes, bar e a
qualidade nacionalmente reconhecida do seu restaurante “Sabores da Serra”.

Caribe e Chill Out já
reabriram
Durante o último trimestre,
estas unidades em Angola investiram mais de 100 mil USD.
Este investimento, que teve
como fundamento a melhoria
dos serviços e conforto dos
clientes, foi concretizado na mudança de imagem das duas unidades de restauração, em obras
de ampliação dos bares e, ainda,
aquisição de novos equipamentos.
As obras previstas termina-
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ram a tempo dos restaurantes
reabrirem para a rentrée, tendo o
Chill Out promovido uma grande festa para apresentar as mudanças aos seus clientes.
Recorde-se que o Chill Out
e Caribe foram adquiridos pelo
Grupo Lena no início de 2005,
altura em que foram dados os
primeiros passos de internacionalização em Angola não só na
área dos serviços, mas também
no sector automóvel.
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Novidades no Seia Camelo
incluem nova decoração
Apostas ao nível da nova imagem
A fase final da mudança de imagem do Eurosol Seia Camelo (antigo
Hotel Camelo), localizado em Seia,
está concluída, esperando-se para
breve que a imagem institucional dos
Hotéis Eurosol seja transversal a todas as áreas desta unidade hoteleira
instalada em plena Serra da Estrela.
Os investimentos efectuados
neste âmbito incluem mudanças ao
nível da decoração dos quartos, nomeadamente cortinados, colchas,
pintura, iluminação, segurança, acessos interiores e exteriores, aumento
do parque de estacionamento e outros equipamentos.
Foram ainda efectuadas alterações ao nível da entrada do hotel de
modo a facilitar o acesso a pessoas
com dificuldades de mobilidade.
Estas alterações, que envolveram
um investimento de 220 mil euros, já
estão concluídas.

Novas
fardas

Termalismo de Bem-estar
nas Termas de Monte Real
A época de Termalismo Clássico está a entrar em época baixa pelo que os clientes do Termalismo de Bem-estar têm agora oportunidade de, mais tranquilamente, usufruírem de todos
os serviços que as Termas de
Monte Real têm nesta área. Entre os mais tradicionais — como
duches, massagens com e sem
aromaterapia, hidromassagens,
exfoliação, envolvimento corpo-

ral e máscaras de Algas — destacam-se ainda serviços introduzidos recentemente, como a massagem Hot Stones (pedras quentes), Shiatsu, ou tratamentos de
vinoterapia.
As terapias vinoterapêuticas
das Termas de Monte Real são
100 por cento naturais e têm
como principais objectivos promover o rejuvenescimento, o relaxamento corporal, refirmação
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antioxidante, anti-idade, melhoria da circulação e anti-rugas.

De modo a uniformizar a nova imagem de marca da rede
Hotéis Eurosol, a Lena Hotéis e
Turismo SGPS está a estender
este processo também ao vestuário dos colaboradores de cada
uma das suas unidades. Este investimento, orçado em cerca de
30 mil euros, deverá estar totalmente concluído em Novembro,
altura em que todas as novas
fardas estarão já a ser utilizadas
pelos colaboradores Eurosol.
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Participação
em feiras
De 5 a 9 de Novembro os Hotéis
Eurosol voltam a participar, pelo segundo ano consecutivo, na
WTM – World Travel Market, em
Londres. Os Hotéis Eurosol irão
participar integrados no stand
de Portugal, onde estarão cerca
de uma centena de expositores
portugueses oriundos de Norte
a Sul do País.
De 5 a 7 de Outubro, participaram na FERPALIA – Salón
del Turismo de Galicia, uma
bolsa de contratação com os
operadores que se reveste de
uma importância muito grande
para os Hotéis Eurosol, dada a
proximidade geográfica e a
apetência dos habitantes daquela região.
De 14 a 16 de Novembro,
estarão presentes num roadshow a realizar também na Galiza, organizado pela Região de
Lisboa. Pretende-se contactar
com esta participação os agentes daquela região (agências,
operadores, órgãos de comunicação e instituições ligadas ao
Turismo).

Ginásio e spa
de Estarreja
De modo a corresponder
de forma mais personalizada às
expectativas dos seus clientes,
o ginásio e spa do Eurosol Estarreja também têm uma nova
imagem e designação: Eurosol
Fitness Club e Beauty Spa Eurosol. Estes dois espaços, inaugurados em Março de 2005,
estão disponíveis não só para
os hóspedes do hotel, mas para
a toda a região de Estarreja.

Réveillon e Natal
nos Hotéis Eurosol
A celebração do Réveillon
nos Hotéis Eurosol é já uma tradição! Este ano, as unidades Eurosol Alcanena, Eurosol Leiria,
Eurosol Estarreja, Eurosol Gouveia e Eurosol Seia têm à disposição dos seus clientes programas de fim-de-ano que incluem
jantar, animação musical e estadia, para uma noite que promete
ser inesquecível.
Também à semelhança do
que tem vindo a ser feito em
anos anteriores, os Hotéis Eurosol vão uma vez mais disponibilizar os seus espaços para acolher
jantares de Natal de empresas e
instituições das regiões de Estarreja, Leiria, Seia, Gouveia e Alcanena.

Os Hotéis Eurosol disponibilizam uma solução diferenciadora na medida em que os restaurantes oferecem um ambiente
agradável, atendimento qualificado, sugestões personalizadas,
qualidade reconhecida e tudo a
um preço competitivo. Existe
ainda a possibilidade de estar
num espaço quase exclusivo.
Os potenciais interessados
devem contactar o Departamento Comercial dos Hotéis Eurosol (Márcia Viegas ou Sandi Serra) através do número de telefone 244 849 841, e-mails marcia.
viegas@eurosol.pt ou sandi.serra@eurosol.pt, ou dirigindo-se
directamente a cada hotel (ver
contactos em www.eurosol.pt).

Petroibérica
fornece gasóleo
de aquecimento
A Petroibérica vai passar a fornecer
Gasóleo de Aquecimento filtrado e de primeira qualidade, com distribuição ao domicílio.
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Transportes Petroibérica
aposta na segurança
A Transportes Petroibérica realizou, em colaboração com os Bombeiros Voluntários de Leiria, uma formação prática em “Utilização de extintores”, porque
a segurança é primordial.
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Presença da Eventura
nas Meias Maratonas
Foi utilizado um equipamento único em Portugal: o Go Way
A Sobe Sapo, empresa da
Eventura para a área da animação, esteve presente nas duas
meias maratonas: Meia Maratona
de Lisboa (realizada no dia 26 de
Março) e Meia Maratona de Portugal (no passado dia 24 de Setembro) numa acção de promoção da bebida desportiva Powerade.
As duas provas contaram
com o patrocínio da Powerade
que distribuiu milhares de garrafas entre os participantes. Para
tal, contou com o apoio de um

equipamento único em Portugal:
o Go Way. Este equipamento permite circular entre multidões fazendo a distribuição de bebidas.
Para além dos Go Way, a Sobe
Sapo colocou quatro passadeiras
no final da prova, incentivando os
participantes a percorrer mais
um quilómetro, de forma a ganhar
uma inscrição nas provas seguintes, oferecida pela Powerade.
Ao longo do trajecto foram
colocados Pórticos Insufláveis
Powerade a incentivar os participantes da Meia Maratona.

Liz On-line com novos projectos
O portal regional de Leiria
— www.orelhas.pt — tem, desde o início de Outubro, um novo
“rosto”. Mais cor, interactividade
e novas rubricas são as apostas
desta actualização que ocorre
três anos após o lançamento oficial deste portal regionalista.
Entre as novidades, destacam-se novos cronistas para o
espaço de opinião, com artigos
actualizados semanalmente, de
várias personalidades da região
de Leiria, de áreas como a Política, Economia, Educação, etc.
Ainda no campo da opinião, é
ainda possível os utilizadores registados no portal comentarem
os artigos que são publicados.
A Liz On-line, responsável
pela criação e gestão do portal,
tem como objectivo melhorar

continuamente o orelhas.pt de
forma a garantir que seja o maior
e mais actualizado portal da região de Leiria, com áreas de interesse para diversas idades e utilizadores.
Recorde-se, por exemplo, espaços como o Directório de
Empresas — o mais completo
da região — ou ainda o canal
Região, com informação de relevo sobre os municípios que integram o distrito de Leiria mais o
concelho de Ourém.
Paralelamente, a Liz On-line
iniciou um conjunto de trabalhos
no Datacenter para melhorar a
performance dos seus serviços e
garantir um grau mais elevado de
segurança dos dados e aplicações
alojados na Liz On-line.
Outra grande aposta é a As-
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Publicidade
on-line

sistência Técnica com possibilidade de monitorização e reparação remota de alguns problemas.
Segundo José Carlos Faustino,
Director Geral da empresa, esta
possibilidade é extremamente
vantajosa, pois além da rapidez
da resolução. Será mais económico para o cliente e para a Liz
On-line, permitirá prestar um
serviço de maior qualidade.

De forma a aumentar e
exponenciar as sinergias existentes entre empresas Grupo
Lena, a Liz On-Line tem disponível uma campanha promocional para as empresas
com condições vantajosas em
contratos de publicidade on-line, nomeadamente banners,
pop-ups e, ainda, a possibilidade de garantir um maior destaque no canal Directório de
Empresas.
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Dualidade faz balanço
do Dept. de Arquitectura
Um ano de actividade com muitos projectos de relevo em carteira
Após a sua criação em Abril
de 2005, o Departamento de Arquitectura da Dualidade continua a dar provas de ser uma área
de forte potencial para a afirmação e crescimento desta empresa da Lena Serviços.
O ano de 2006 foi especialmente positivo, tendo este Departamento desenvolvido vários
projectos na área da recuperação de edifícios habitacionais e
de serviços, além dos projectos
de raiz. Nestes campos, destacam-se projectos quer para o

Grupo Lena, quer para clientes
externos.
Este Departamento desenvolveu ainda diversas intervenções ao nível da consultoria técnica e intervenções no licenciamento de prédios urbanos em
diversas câmaras municipais.
Recorde-se que a Dualidade,
inicialmente vocacionada para os
serviços na área da Topografia e
Cartografia, oferece ainda um
Gabinete de Projectos de Engenharia.
Relativamente à actividade

de Topografia, continuam a ser
desenvolvidos projectos de
grande notoriedade, nomeadamente na construção da A17
(auto-estrada que liga Leiria a
Mira) e na construção da nova
Travessia do Tejo, entre o Carregado e Benavente.

Segilink abre dois novos balcões
A Segilink, empresa da Lena
Serviços especializada em mediação de seguros, abriu recentemente mais dois balcões na
região Centro do País. Tratam-se
dos escritórios de Pombal e de
Porto de Mós.
Segundo Carlos Gonçalves,
responsável da empresa, este investimento de 56 mil euros em
Porto de Mós e de 34 mil euros
em Pombal resulta de uma estratégia de crescimento, que
passa pela conquista de uma
maior quota de mercado.
A Segilink aposta em Pombal
por este ser um concelho em
crescimento na área dos seguros
e em Porto de Mós por ser “um
mercado novo”.

O administrador adianta que
a intenção é a abertura de mais
duas delegações na região, nos
próximos dois anos.
Em estudo está também a internacionalização da Segilink em
Angola.
Actualmente, a empresa possui 20 trabalhadores e prevê a
inclusão de mais cinco colaboradores com a abertura das próximas delegações.
Neste momento a quota de
mercado da empresa divide-se
em clientes empresariais e particulares. Contudo, com as novas
aberturas, a empresa deverá
crescer na área de clientes particulares, um factor que nesta área
“é determinante para a redução
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de risco da carteira do mediador”.
Para além do crescimento,
Carlos Gonçalves reforça que a
empresa pretende continuar a
negociar condições preferenciais
com os clientes e a afirmar-se
nos serviços que presta, sobretudo na área de gestão e regularização de sinistros.

Em 2005 a empresa obteve
um volume de negócios de cerca
650 mil euros. Este ano as previsões apontam para um crescimento na ordem dos 30 por
cento.
Recorde-se que a Segilink
tem sede em Lisboa e possui
ainda balcões em Fátima, Leiria e
Ansião.
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Arqui-jardim intervém
em 425 moradias
Palmela Village é da autoria de Tomás Taveira

Urbanização
da Ratinha
A Arqui-Jardim iniciou
no passado mês de Agosto
os trabalhos na obra “Urbanização da Ratinha – 1ª Fase
em Portalegre”, sendo o
Dono de Obra a Cooperativa Jonhson Controls.
Esta obra compreende
trabalhos de colocação da
rede de rega, plantações e
sementeiras.

Obras
em Évora

No passado mês de Setembro, a Arqui-Jardim iniciou a
construção de espaços verdes
de 425 moradias do aldeamento
turístico Palmela Village, cuja
construção está a cargo da Lena
Construções.
Situado na orla da Serra da
Arrábida, entre Palmela e Azei-

tão, com rápido acesso a Lisboa
e às praias da Costa Azul, o aldeamento turístico de quatro estrelas Palmela Village oferece um
conceito de arquitectura e design único do Professor Arquitecto Tomás Taveira.
Para além das moradias isoladas, geminadas e apartamentos,

o Palmela Village dispõe ainda de
infra-estruturas desportivas e de
lazer, onde se destaca um campo
de golfe de 18 buracos, campo
de futebol com pista de atletismo, campos de ténis e zona comercial, entre muitos outros.

Em Setembro de 2006, a
Arqui-Jardim iniciou os trabalhos da segunda fase no empreendimento “Moinho” em
Évora.
Esta obra foi adjudicada por
três cooperativas de habitação
económica: “Boa Vontade”
CRL,“Giraldo Sem Pavor” CRL
e “Habitévora” CRL.
Os trabalhos a realizar incluem a colocação da rede de
rega, pavimentos, mobiliário
urbano, plantações e sementeiras.

Construção no Porto de Sines
Em Abril de 2006, a ArquiJardim iniciou os trabalhos na
Obra “Construção das Infra-Estruturas Urbanas e da Portaria
da Zona de Actividades Logísticas do Porto de Sines – 1ª Fase”,
sendo o Dono de Obra a Administração do Porto de Sines, S.A.
Esta obra compreende os
trabalhos de instalação da rede
de rega, plantações e sementeiras.
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Pigmenta promove formação
Sika na Lena Construções
Objectivo foi esclarecer características desta gama de produtos
Foi no passado mês de Setembro que a Pigmenta promoveu uma formação, com a colaboração da SIKA, nas instalações
da Lena Construções. A formação, intitulada "Produtos e Soluções SIKA para a Construção
Civil", dividiu-se em duas partes,
a primeira destinada a engenheiros (directores de obra) e a segunda para os encarregados de
obra, todos colaboradores da
Lena Construções.
Finalizadas as apresentações
das empresas e dos produtos
em questão, seguiram-se as apresentações individuais de cada um
dos cinco representantes da SIKA. Coube a cada um deles debater uma especialidade: Conceitos de reparação e Reforço
estrutural; Indústria da água; Impermeabilizações e flooring; Membranas de PVC; e, por fim, Tintas

e Revestimentos Elásticos. Cada
especialidade teve um particular
interesse para os formandos, dada a diversidade de obras que a
Lena Construções adjudica.

A Pigmenta tentou assim
colmatar uma lacuna há muito
tempo verificada: o pouco esclarecimento da funcionalidade dos
produtos da SIKA, concretamen-

te quais os produtos a aplicar
nas obras, para que servem e
como é que se aplicam. O objectivo foi reforçar as ligações entre o departamento comercial
da Pigmenta e o departamento
de compras da Lena Construções, aumentando as vendas dos
seus produtos e mantendo satisfeitos os responsáveis de obra
cujo trabalho inclua produtos SIKA (as informações técnicas e
de aplicação de produtos em
obra poderão ser fornecidas por
um técnico especializado quando mais específicas, ou pelo departamento comercial da Pigmenta na sua generalidade).
Dada a boa adesão a esta
primeira apresentação, a Pigmenta pondera estender esta
iniciativa a outras empresas do
Grupo que se manifestem interessadas.

Equicomplex cresce 50 por cento
A Equicomplex, empresa da
Lena Serviços concessionária da
marca Xerox e especializada na
comercialização de equipamentos e consumíveis para informática, traça um balanço positivo
da sua actividade em 2006, esperando fechar o ano com um
crescimento de facturação superior a 50 por cento.

Segundo Carlos Conceição,
Administrador da empresa, entre as áreas em que a Equicomplex cresceu de forma mais notória, destaca-se a venda de
equipamentos de informática.
De salientar ainda o facto da
Equicomplex ter subido o seu
estatuto em termos de concessionários Xerox para “Premier
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Partner”, um escalão acima da
concessão normal e que lhe
permite comercializar uma gama mais vasta de equipamentos.
“As expectativas vão ser excedidas largamente”, garante
Carlos Conceição, acrescentando que o trabalho desenvolvido
até agora permite continuar a

traçar objectivos ambiciosos para 2007, nomeadamente continuar a incrementar as vendas e,
consequentemente, o volume de
negócios.
Outra aposta estratégica para o próximo ano passa pelo
alargamento da área de actividade da Equicomplex a outros territórios.
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Challenge Grupo Lena
volta a ser um sucesso
O maior evento empresarial
outdoor do país volta a ser um
sucesso. O VIII Challenge Grupo Lena decorreu nos dias 15,
16 e 17 de Setembro na vila do
Redondo, Alentejo.
Cerca de 200 participantes,
distribuídos em 35 equipas de
várias empresas e entidades públicas e privadas, distribuídas de
Norte a Sul do País, desfrutaram de provas desportivas que
ficaram marcadas pelo esforço
físico e, sobretudo, pela emoção
e espírito de camaradagem.
Foram, sem dúvida, três dias
marcantes não só para aqueles
que participaram de uma forma
directa neste evento, como

também para a população do
Redondo que esteve mais colorida do que nunca e que ficou a
conhecer o maior Grupo empresarial da zona Centro do País, tal como as suas diversas
áreas de negócio, distribuídas
por mais de 60 empresas, nacionais e internacionais.
Estratégia e resistência física
foram as palavras-chave para
classificar os desafios que os
participantes percorreram. Na
sexta-feira, a Etapa 1 – Petroibérica/Cepsa consistiu numa
prova de Orientação Urbana,
onde os residentes do Redondo tiveram uma particular colaboração. No mesmo dia, à noite,

Etapa 2 – Grupo Lena, a prova
era também de orientação, mas
nocturna. Com frontal na cabeça e GPS na mão, os participantes partiram à busca dos pontos
que tinham de descobrir no
meio do terreno deserto, numa
noite escura onde nem a lua se
fazia notar.
Já no sábado, a Super Etapa
– Xerox/Equicomplex foi constituída por duas provas, a de
Orientação BTT e a da Canoagem com Desafios. Pedalar e
remar foi obrigatório nas provas deste dia, que acabou com a
emoção de um slide que terminava na água.
Já no domingo, Etapa 5 – Câ-

mara Municipal de Redondo, a
prova era dos Patrões, que percorreram junto da sua equipa
16 desafios, onde se incluíram
Biaggi Swing, Chuto Pélé, Robocop e Gaúcho, entre outros.
Foi, sem dúvida, mais uma
edição repleta de emoção do
Challenge Grupo Lena, que se
realiza há oito anos consecutivos. O primeiro, em 1999, decorreu em Valado dos Frades/
Nazaré, em 2000 em Idanha-a-Nova, em 2001 em Castelo de
Vide, 2002 decorreu em Gouveia, em 2003 na Ilha Terceira/
Açores, no ano seguinte em Beja e, em 2005, realizou-se na
Madeira.

dossiertemático

“Patrocinamos o Challenge
desde a primeira hora”
Francisco de Mascarenhas, Administrador da Petroibérica, SA

presas irem-se conhecendo. Estamos a falar de mais de 60 empresas que reúnem muitas pessoas e esta é uma maneira das
pessoas conviverem.

A Petroibérica patrocina
o Challenge Grupo Lena
desde a primeira edição?
Sim. Desde a primeira hora
que a Petroibérica tem patrocinado o Challenge do Grupo Lena,
através da Cepsa. Numa primeira
fase sozinha, depois em parceria
com a Cepsa.
O Challenge é um evento
fundamental para a integração
das pessoas dentro do Grupo,
para estas se conhecerem. Eu e
os meus colegas da Administração optámos sempre por patrocinar o Challenge Grupo Lena,

sobretudo devido à importância
do evento.
Quais são os objectivos
deste patrocínio?
O evento é importante para
o convívio, mas não só. Primeiro
trouxemos só colaboradores da
Petroibérica, depois juntámos
um fornecedor, este ano já trouxemos, pela primeira vez, clientes e fornecedores, as chamadas
parcerias de negócio. Como estamos envolvidos num grupo
muito grande, é muito importante as pessoas das diversas em-
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Qual a importância do
Challenge para a motivação
dos colaboradores da Petroibérica?
A experiência que tenho é
que, efectivamente, começa a haver uma certa dificuldade em arranjarmos as equipas. A Petroibérica não tem muitos colaboradores, começa-se a notar uma
certa saturação, já fui da opinião
de passarmos a fazer o Challenge de três em três anos. É talvez
a minha opinião, ou fazer ano
sim, ano não. Os colaboradores
gostam de vir mas há um certo
esforço e portanto começa-se a
ter dificuldades em reunir pessoas para fazer equipas. Mas sentem-se sempre muito bem em
serem convidados, é como se
fosse uma recompensa.
O que levou a Petroibérica a patrocinar o evento?
O que me leva a patrocinar o
evento é a postura que tenho tido ao longo dos 16 anos que estou no Grupo. O evento foi uma
coisa que a família Vieira Rodrigues, essencialmente os senhores António e Joaquim Rodrigues, estão a desenvolver com
uma ideia excelente do Dr. Joa-

quim Paulo, os meus parabéns.
Eu acho que é importante haver
espírito de Grupo, como eu
sempre tive espírito de Grupo,
quando éramos duas empresas
éramos duas empresas, quando
éramos quatro eu também tinha
espírito de Grupo e portanto eu
estou na linha da frente para tudo aquilo que seja para motivar
o espírito de Grupo.
Qual a sua opinião relativamente à evolução do
evento ao longo destes oito
anos?
Acho que o evento tem evoluído. Já houve um ano ou outro
que fiz uma crítica porque achava que o evento tem uma grande
carga de esforço físico, acho que
se tem começado a ter umas
ideias engraçadas. Este ano a minha participação — que foi em
conjunto com a equipa — foi
uma maneira engraçada e sem
ser esforçada, em que a equipa
toda participou. Nestas provas,
fui chamado o patrão da equipa
e correu muito bem. A organização está de parabéns, tal como a
Eventura e a Publicenso.
Como avalia a participação da sua equipa no VIII
Challenge Grupo Lena?
A Petroibérica, como está
desde a primeira hora, tem um
troféu muito importante porque
já foi campeã no Challenge. Foi a
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“Para o ano aqui estaremos com
as nossas bandeiras, com o nosso
símbolo”
“Estou na linha da frente para
tudo aquilo que seja para motivar
o espírito de Grupo”

primeira equipa do Grupo a ficar
em primeiro lugar e isso honranos muito, mas também já ficámos em penúltimo e isso não
nos deixou tristes. Levamos isto
com espírito de camaradagem e
estamos aqui pelo convívio e, como lhe disse, se isto for para ajudar a crescer o Grupo, estou
sempre na linha da frente.
Nos próximos anos, pon-

dera voltar a participar e a
patrocinar este evento?
Teremos muito gosto em voltar a participar. Uma equipa teremos sempre presente. Em relação ao patrocínio estamos a passar por uma fase difícil nas empresas, mas se pudermos para o
ano aqui estaremos com as nossas bandeiras, com o nosso símbolo, com parceiros, fornecedores ou clientes.

“Sentir na pele” o espírito Challenge

Ana Ferreira/Viamarca, SA
Equipa 35: “Os Marcadores”

Gracinda Mendes/Hotéis Eurosol
Equipa 11: “Lena Serviços II”

Carlos Barata/Edilena
Equipa 29: “Edilena, CC”

"É a primeira vez que participo. Está a ser
muito bom. Tudo muito bem organizado e a
equipa é muito boa.
A prova que mais gostei foi a da canoagem.
Dói-me tudo, da ponta dos cabelos à
ponta das unhas (risos).
Daqui a um ano digo se volto ou não a
participar. É muito duro, enquanto me lembrar destas dores…"

"É a primeira vez que participo no Challenge Grupo Lena. Estou a adorar.
Doem-me muito as pernas, por causa da
prova nocturna. O factor ambição pesou um
bocadinho.
Apesar de estar a gostar muito, para o
ano dou oportunidade a outros colegas, acho
que todos merecem passar por esta experiência. Estou a gostar muito."

"É a oitava vez que participo. Gostei muito dos Açores, mas este também está a ser
muito bom.
Não tenho dores nenhumas.
Para o ano volto a participar, pelo menos
até ao décimo ano. Treinámos antes de vir e
assim faremos para o ano."
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Almoço de encerramento
reúne 400 convidados
Montepio Geral arrebata troféu do primeiro lugar
Depois de cumpridos os desafios de três dias intensos de
provas, o VIII Challenge Grupo
Lena terminou num almoço convívio que ficou marcado pela boa
disposição.
Segundo Joaquim Barroca
Vieira Rodrigues, Vice-Presidente do Conselho Geral do Grupo
Lena, este evento continuará a
ser uma prioridade, “pois acreditamos que hoje, mais do que
nunca, a excelência dentro da
nossa casa é reforçada sempre
que abrimos as portas do “espírito” Grupo Lena aos nossos
parceiros. É nesta partilha de experiências e emoções fortes, em
ambientes que estimulam simultaneamente o espírito de equipa
e a competitividade, que encontramos a nossa vocação para
vencermos desafios.”
O almoço de encerramento,
que reuniu cerca de 400 pessoas
entre equipas e convidados, foi
marcado pela ansiedade, pois o
momento surpresa estava a chegar: conhecer o vencedor. Apesar da música animada e da diversão em cima do palco, chegou
a hora de conhecer os resultados pela voz de Carmen Alves,
Directora de Marketing do Grupo Lena. A equipa do Montepio
Geral voltou a conquistar o troféu, pela segunda vez consecutiva, Lena Serviços I ficou com o
segundo lugar, em terceiro lugar
ficou a equipa Município do Redondo e a Segilink ganhou o
Prémio Fair-play.
Joaquim Barroca Vieira Ro-

drigues deu os parabéns aos
vencedores e a todos os participantes, salientando que o verdadeiro troféu deste evento foi
“certamente, a experiência única
que viveram ao longo destes
três dias”.
O empresário garantiu ainda
que, uma vez mais, foram cumpridos os objectivos do VIII Challenge Grupo Lena: “conseguimos reforçar a notoriedade do Grupo
Lena nesta região em franco desenvolvimento, conseguimos mostrar a diversidade das nossas empresas, que se caracterizam por
um dinamismo e capacidade de
realização, também presentes na
organização deste evento que envolveu mais de 400 pessoas. Conseguimos veicular, através de cada
uma das provas realizadas, a importância da motivação dos recursos humanos” e, ainda, “conseguimos reforçar parcerias existentes quer internamente, quer
externamente, através da organização de equipas mistas e de partilha de momentos de lazer com
todas as entidades envolvidas nesta edição: patrocinadores, convidados e instituições locais, entre
outras.”
No final do almoço, Joaquim
Barroca Vieira Rodrigues reitorou
compromisso de que o Challenge
continuará a ser uma prioridade
para o Grupo Lena, aproveitando
ainda a ocasião para agradecer os
Altos Patrocínios da Câmara Municipal do Redondo e Xerox/
Equicomplex, os Patrocínios da
Petroibérica/Cepsa e Lena Indús-
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tria e o Apoio da HP, cujos contributos para esta edição foram fun-

damentais para garantir mais uma
edição de sucesso.
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Lena Automóveis
desafia colaboradores

A LPM estendeu, no passado mês de Setembro, a
Certificação da Qualidade,
pela norma ISO 9001:2000, à
sua área de negócio de Pombal, no âmbito da reparação e
manutenção de viaturas.
A empresa é Certificada
por aquela norma desde o
ano 2002 em Leiria e Tomar,
com renovação em 2005,
quer na reparação de viaturas quer na venda de viaturas
novas.
Com esta extensão, a
LPM possui todas as suas
áreas de negócio Certificadas
pela APCER, em todos os
âmbitos de actividade ao nível da Peugeot.

Espírito de equipa e motivação ao rubro
A Lena Automóveis organizou, no passado dia 23 de Setembro, um dia destinado a colaboradores e familiares, tendo
como principal objectivo incentivar o espírito de equipa e motivação dentro deste conselho
estratégico.
Este evento divertido decorreu nas zonas de Constância e
Almourol, contando com uma
prova de canoagem durante a
manhã, um almoço churrasco e
diversos jogos durante a tarde.
Com cerca de 110 pessoas
participantes neste dia Lena Automóveis, a Administração considera que este evento foi um
grande sucesso para a empresa
na melhoria do relacionamento
entre colaboradores.

Lançamento da
campanha
“Smile” na Rentlei
A Rentlei lançou, no passado
mês de Setembro, uma promoção exclusiva para colaboradores do Grupo Lena – a campanha SMILE.
Esta acção assenta no produto Aluguer Operacional com base em baixas prestações para
todos os modelos Peugeot e

Opel, incluindo como tal a manutenção para um prazo de 60
meses.
A campanha Smile da Rentlei
é lançada com uma promoção
específica, com oferta de uma
consulta dentária nas Clínicas
Clinisis.
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Certificação
da LPM
Pombal

Protocolo
com o CNN
A Rentlei celebrou com
o Clube Naval da Nazaré um
protocolo de colaboração
que assenta na cedência de
uma viatura Opel Vivaro, devidamente publicitada com a
imagem da empresa, e no
fornecimento de condições
especiais para os seus associados.
Pretende-se ainda que
este protocolo potencie a
imagem e produtos da Rentlei nesta zona.

Campanhas
Peugeot 207
A LPM lançou, entre os
meses de Julho e Setembro,
duas campanhas direccionadas essencialmente ao mais
recente modelo lançado pela
Peugeot – o novo 207.
As campanhas são de carácter financeiro: uma consiste na aquisição de um Peugeot 207 a partir de 207 € mês
e outra permite a aquisição
do modelo com início de pagamento somente no ano
2007.
Esta última campanha é
extensível a outros modelos
da gama Peugeot.
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Servilena apresenta
novo Opel Corsa
Animação nas ruas e oferta de brindes C’MON
A Servilena, distribuidor oficial Opel, apresentou o novo
Opel Corsa num fim-de-semana
de “portas abertas” (dias 29 e 30
de Setembro e 1 de Outubro)
nas suas instalações em Tomar,
onde disponibilizou aos seus
clientes este novo modelo para
test-drives.
Esta acção de divulgação foi
direccionada aos seus actuais e
potenciais clientes, contando

com animação nas ruas das principais localidades da zona representada pela Servilena, entre Ourém, Tomar e Torres Novas, e
com uma original forma de publicidade aérea, com o objectivo de
impulsionar o tráfego no stand
em Tomar.
Associada a esta campanha, a
Servilena ofereceu ainda brindes
C´MON — uma das cinco personagens irreverentes “da banda

desenhada mais sensacional da
via láctea”.
O balanço do fim-de-semana
foi bastante positivo com a angariação de mais de 30 contactos,
realização ou marcação de mais
de 20 test-drives e com vendas
concretizadas.
Os clientes da Servilena podem ainda conhecer o novo Opel
Corsa nas instalações da Servilena em Pedrome, Fátima.

lenainternacional

Semana de Prevenção
de Acidentes de Trabalho
Iniciativa realizada na LizConstruções
Com o intuito de promover
uma maior integração entre os
seus colaboradores e mantê-los
informados dos cuidados que
devem ser tomados durante o
exercício de suas actividades, a
LizConstruções promoveu recentemente uma semana dedicada à temática da Prevenção de
Acidentes de Trabalho.
Esta acção foi realizada nas
obras de construção do Teatro e

Centro de Eventos de Feira de
Santana e Itabuna e na Delegacia
DAI DERCA.
Foram realizadas palestras,
onde o responsável de Segurança do Trabalho, Eduardo Souza,
transmitiu aos colaboradores da
empresa quais são as principais
causas de acidentes de trabalho
e que medidas devem ser tomadas para que eles sejam evitados.
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LizConstruções lança
novo empreendimento

LizMármores
na “Casa
Cor Bahia”

Belavista LongStay apresenta conceito inovador
Mais uma vez a LizConstruções dá provas de responder às
exigências do mercado com empreendimentos caracterizados
pela inovação e conceito diferenciado.
No seu mais novo lançamento imobiliário, esta empresa da
Lena Brasil traz ao mercado um
empreendimento ousado, da assinatura dos arquitectos André
Sá e Francisco Motta, com estilo
próprio e um conceito inovador
denominado “Long Stay”, que
consiste em aliar as comodidades dos serviços de hotelaria
com as necessidades e anseios
da vida moderna. Tudo isso com
muito requinte a tranquilidade
que o local oferece, com vista

para o mar azul de Salvador.
O bairro escolhido para a
construção do Belavista LongStay foi o Costa Azul, exactamente ao lado do Centro de
Convenções. O início da construção deverá ocorrer dentro
de seis meses.
Este empreendimento conta
com excelentes infra-estruturas:
gym center, piscina com raia, quadra de squash, sauna, salão de
festas/convenções, parque infantil, quiosque com churrasqueira,
salas de reuniões e um restaurante.
A empresa aposta neste novo conceito que, com certeza,
será mais um sucesso de vendas
da LizConstruções.

A LizMármores participou este ano na Casa Cor
Bahia, o mais importante
evento de arquitectura e
decoração do Brasil, capaz
de ditar tendências e influenciar o público mais
exigente e formador de
opiniões.
A LizMármores participou doando mármores para os ambientes e também
através de um anúncio na
revista da Casa Cor. O
evento é uma mostra de
decoração que cada ano
acontece num bairro diferente da cidade.
Este ano, o evento realizou-se de 15/09 a 22/10
no Horto Floresta, um dos
bairros mais chiques e conceituados da cidade, onde
foi construído um prédio
de três andares para a realização do mesmo. A LizMármores forneceu mármores para a bilheteira e
gabinete, os quais são de
responsabilidade dos reconhecidos arquitectos Décio Viana e Rogério Menezes.
Essa foi uma forma
muito importante para a
LizMármores poder mostrar ao público baiano todo o requinte e qualidade
dos seus produtos e serviços.

Lena Brasil
inaugura novas instalações
Desde Outubro que a Lena
Brasil tem uma nova sede no
Edifício Lena Empresarial, um dos
empreendimentos construídos
pela empresa e que foi um sucesso em vendas: 100% vendido.
A empresa está nos dois últimos andares do prédio, cujo endereço é: Av. Magalhães Neto, nº.
1752, 16º e 17º andar, Pituba, Salvador-BA, Cep: 41.810-012.
A Lena Brasil tem ainda um
novo contacto telefónico (71
3271-8900) e de fax (71 32718923).
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Monterg constrói mais uma
obra na área da enologia
Adjudicação das novas instalações da Soc. Agrícola Qta. do Centro
Após a conclusão da adega
da Sociedade Agrícola João Teodósio M. Barbosa, em Arronches,
Portalegre, no passado mês de
Setembro, a Monterg foi novamente seleccionada para a construção de mais um empreendimento ligado à área da enologia.
Trata-se da construção de
raiz das novas instalações da Sociedade Agrícola Quinta do Centro, localizadas em Reguengo,
Portalegre. A Monterg foi escolhida em função da experiência e
qualidade já demonstrada em
obras anteriores.
Propriedade de Richard Mayson, a Sociedade Agrícola Quinta
do Centro, conta ainda com a
colaboração do enólogo português Rui Reguinga, responsável
por vinhos produzidos na Adega
Cooperativa de Portalegre,
Quinta de Pancas, Monte da Ravasqueira, Quinta do Cadaval,
Quinta de Lagoalva, entre outros.
Quanto ao proprietário desta importante infra-estrutura,
Richard Mayson é escritor, professor e consultor, tendo já desenvolvido vários trabalhos para
a Portugal’s Wines and WineMakers, the Wines and Vineyards
of Portugal and Port and the
Douro, participações em várias
publicações como a Oxford
Companion to Wine e a Larousse Encyclopedia of Wine. Tem
uma secção sobre vinho do Porto na revista Decanter e lecciona no Wine and Spirit Education

Trust e na Leith’s School of Food
and Wine, em Londres. Em 1999,
foi entronizado Cavaleiro da
Confraria do Vinho do Porto.
Com esta obra, que terá iní-
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cio ainda durante o mês de Outubro, a Sociedade Agrícola
Quinta do Centro tem como
objectivo destacar-se no exigente mercado dos vinhos Alenteja-

nos de alta qualidade. O desenvolvimento deste projecto pode
ser acompanhado num blog criado para o efeito no Decanter
On-line.
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Capa do“Região de Leiria”
entre as melhores
Distinção “Lo Mejor del Diseño Periodístico España & Portugal”
O semanário “Região de
Leiria” foi distinguido no
concurso ibérico “Lo Mejor
del Diseño Periodístico España & Portugal”, a que concorreram 52 jornais portugueses e espanhóis.
Este é o terceiro ano consecutivo em que o “Região de
Leiria” é galardoado no mais
prestigiado concurso do género
realizado na Península Ibérica.
“Lo Mejor del Diseño Periodístico España & Portugal” é
promovido pelo Capítulo Espanhol da Society for News Design
(SND), uma associação internacional com sede nos Estados
Unidos que reúne cerca de 2.500
profissionais, entre designers
gráficos, jornalistas e professores de 40 países.
O “Região de Leiria” foi distinguido com uma menção honrosa na categoria Melhores Capas, com a primeira página de 18
de Novembro de 2005, da autoria de Pedro Costa e da redac-

ção deste semanário.
De expansão regional, apenas
outro título português foi distinguido com uma menção honrosa, o “Jornal da Batalha”, na categoria de Redesenho. O novo
layout gráfico do “Jornal da Bata-

lha”, também da autoria
do jornalista Pedro
Costa, foi apresentado
publicamente na edição comemorativa do
15º aniversário daquele mensário, em Julho
de 2005.
Entre os concorrentes portugueses
foram ainda distinguidos, em diferentes categorias, o
“Público”, o “Diário
de Notícias”, o “Expresso”, o “24 Horas” e o “Jornal de
Negócios”.
Este ano, os
principais galardões foram todos arrecadados por jornais espanhóis. O júri,
reunido na Universidade de Navarra, em Pamplona, Espanha, escolheu como jornais Melhor
Desenhados de 2006 o “Abc”
(tiragem superior a 50 mil exemplares), o “Diário de Sevilla” (ti-

ragem entre 20 mil a 50 mil
exemplares), o “El Economista”
(tiragem inferior a 20 mil exemplares).
Na categoria de Meios Online, o vencedor foi o elpais.es.
Como Melhor Capa do Ano foi
eleita uma primeira página do diário espanhol “El Economista”.
Os prémios serão entregues
na cerimónia de encerramento
do congresso “Lo Mejor del Diseño Periodístico España & Portugal”, também denominado por
“ÑH03”, a realizar entre 8 e 10
de Novembro, na cidade espanhola de Burgos.
Esta iniciativa sucede-se à
primeira realizada na Corunha e
à do último ano promovida em
Lisboa. A organização espera a
presença de cerca de 150 profissionais que ao longo de três dias
discutirão as últimas tendências
internacionais ao nível do desenho e dos conteúdos dos jornais,
contando com oradores de vários países.

Novas rubricas marcam 71º aniversário
A semana em que o “Região
de Leiria” volta a ser distinguido
no concurso ibérico “Lo Mejor
del Diseño Periodístico España
& Portugal”, ficou ainda marcada
pela publicação de novas rubricas no jornal.

Num esforço permanente
de satisfazer os interesses e necessidades dos seus leitores, o
“Região de Leiria” estreia o espaço “Protagonista”, onde publica entrevistas a figuras públicas;
cria a secção “Impressão Digi-
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tal” para revelar percursos e
gostos dos homens e mulheres
de negócios; e coloca “Em Foco” os acontecimentos sociais,
de moda e da noite da nossa região.
No dia 10 de Outubro, o

“Região de Leiria” celebrou
mais um aniversário.
Aos 71 anos, o semanário
demonstra grande vitalidade,
fruto da capacidade de adaptação ao mercado e às necessidades e interesses dos leitores.
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“Região de Leiria” com
novas formas de promoção
A presença em montras da cidade é uma das novidades

No primeiro dia chegaram a
perguntar se ali se vendia o “Região de Leiria”. Mas não. O jornal ainda não está disponível na
loja IN!: apenas faz parte da nova
decoração que lança e promove
a colecção Outono/Inverno.
Ali, na Rua Comandante João
Belo, na cidade de Leiria, o tema
“imprensa” recheia as montras
da IN!. A loja associou-se ao
“Região de Leiria” para divulgar

a sua colecção para o Outono/
Inverno através do passado e do
presente do jornal. Por isso, capas antigas e recentes do “Região de Leiria”, máquinas de escrever, prensas e outros acessórios juntam-se às últimas propostas da loja para vestir e calçar.
Para esta produção da IN! e
do “Região de Leiria” contribuíram as cedências da Gráfica de
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Leiria, que emprestou um teclado de máquina de escrever, um
telefone antigo, um móvel e gavetas com caracteres de chumbo e uma prensa.
Na busca de formas originais
de promoção, o “Região de Leiria” ocupou mais uma montra.
Trata-se da fachada do edifício
do Orfeão de Leiria – Conservatório de Artes, situada na Avenida 25 de Abril, em Leiria. A

imagem foi criada pela empresa
Fora d’oras e a sua produção e
montagem ficou a cargo da Elemento Activo.
Estas duas acções de marketing do “Região de Leiria” têm
recebido imensos elogios, estando assim a ser cumpridos os objectivos de posicionamento estabelecidos para 2006: o jornal
mais inovador e, socialmente, o
mais responsável.
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Imagens & Letras inaugura
colecção “História”
Colecção de três volumes sobre a Ordem Militar de Santiago

“Cavaleiros de Santiago Senhores da Lagoalva – os Anhaias”
é a mais recente edição da Imagens & Letras e já se encontra
nas livrarias.
A obra, editada pela mais recente empresa do Conselho Estratégico Lena Comunicação,
centra-se na presença da Ordem
Militar de Santiago na região ribatejana, mais concretamente no
termo de Santarém, que hoje
pode ser identificada como sendo Alpiarça.
Neste livro, a historiadora
Alice Lázaro faz a reconstituição
da história da Lagoalva, que foi
comenda daquela Ordem Militar,
através dos seus proprietários
— donatários ou comendadores
—, desde o reinado de D. Sancho I até à extinção das Ordens
religiosas no século XIX.
Alguns dos comendadores
da Lagoalva foram personalidades de importância a nível nacional – como seja os príncipes da
Casa de Avis ou a família Anhaia
– navegadores e militares dos
séculos XV/XVII.
Pero d’Anhaia, por exemplo,
foi encarregado pelo rei D. Manuel I de construir a fortaleza de
Sofala (Moçambique) – a primeira do género construída pelos
portugueses na costa do Índico
- seguindo na armada do 1º vicerei da Índia, D. Francisco de Almeida, em 1505.
Esta primeira edição de “Ca-

valeiros de Santiago Senhores
da Lagoalva – Os
Anhaias” será comercializada na
região de Santarém e nas livrarias
especializadas da
capital, com um
preço de capa de
18 euros.
O carácter cultural e o rigor histórico desta obra
mereceram a atenção da administração da Quinta da
Lagoalva que se associou à edição na
qualidade de patrocinador, recebendo,
como contrapartida,
uma edição especial
caracterizada de 350
exemplares.
Este livro é o primeiro de uma colecção de três volumes
sobre a presença da
Ordem Militar de Santiago na região de Santarém e inaugura a colecção “História” da
editora Imagens & Letras.
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“Aveiro e o Mar”: uma relação
estratégica de desenvolvimento
Pensar o mar de forma estratégica foi o objectivo deste encontro
O semanário “O Aveiro” e a
Associação Industrial de Aveiro
(AIDA) juntaram Óscar Gaspar,
assessor económico do Primeiro-Ministro, José Luís Cacho,
presidente da Administração do
Porto de Aveiro, e Pedro França,
presidente da Associação dos
Armadores das Pescas Industriais, em torno do tema “Aveiro
e o Mar: uma relação estratégica
de desenvolvimento”.
Foi no dia 28 de Setembro,
no Hotel Meliá, em Aveiro, perante uma plateia de empresários, académicos, trabalhadores
portuários e do sector das pescas.
Pensar o mar de forma estratégica, congregando organis-

mos públicos, universidades,
agentes económicos e cidadãos
foi, em traços gerais, a proposta
de Óscar Gaspar.
José Luís Cacho levou à con-

ferência uma exposição sobre o
papel do porto de Aveiro, desde
o século XV até aos dias de hoje, fazendo igualmente uma antevisão do que será aquela infra-

-estrutura no ano de 2015.
As possibilidades e constrangimentos da evolução das pescas
foram abordados pelo presidente dos armadores, Pedro França.

Maria João e Mário Laginha
na Gala do jornal “O Ribatejo”
Torres Novas é a cidade anfitriã da IV Gala do jornal “O Ribatejo”. Agendada para o dia 17
de Novembro, a festa será preenchida com a atribuição dos
troféus “O Ribatejo” e com a actuação de Maria João e Mário
Laginha.
A Gala de Honra é um dos
pontos altos da vida do jornal.
“O Ribatejo” entende que ao fazer um reconhecimento público
do trabalho e do mérito de pessoas e instituições da região, es-
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timula o envolvimento dos seus
leitores na vida da comunidade
ao mesmo tempo que lança sobre esta um olhar positivo.
A par da valorização da região e das suas gentes, a Gala de
Honra do jornal “O Ribatejo”
procura proporcionar à população um espectáculo musical de
qualidade.
A fasquia tem vindo a subir e,
este ano, a Gala conta com a actuação de Maria João e Mário
Laginha.
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Jornal “O Eco” organiza
II Torneio de Futebol
Iniciativa poderá ser alargada a mais equipas já em 2007
O campo de jogos Dr. Armindo Lopes Carolino, em Flandes, recebeu a segunda edição
do Torneio de Futebol de 11 do
jornal “O Eco”, nos dias 15, 16 e
17 de Setembro.
O evento contou este ano
com a participação das equipas
da Moita do Boi, União Matamourisquense, Unidos do Pinheirinho e Grupo Desportivo
Ilha. Desta vez, foi a formação da
Mata Mourisca a sagrar-se grande vencedora do torneio, ao
derrotar na final a Moita do Boi,
por 2-1, num grande jogo de futebol.
A iniciativa contou com o
apoio da Câmara Municipal de
Pombal e do Núcleo de Árbitros
do Liz, bem como de diversas
empresas da região que se asso-

ciaram à iniciativa.
O Torneio quadrangular d’
“O Eco” realizou-se pela primeira vez no ano passado. Face ao
êxito alcançado, o jornal reforçou este ano a ideia, mobilizando
as equipas que o consideraram
como “uma forma de preparar o
campeonato que agora começa”,
explicou Cid Ramos, coordenador das páginas desportivas d’
“O Eco”. Tanto mais que, desta
feita, as condições do campo (piso em relva sintética) convidavam a boas exibições.
Perante o êxito alcançado, o
Torneio de Futebol já conquistou um lugar de destaque no calendário de eventos do jornal,
prevendo-se que no próximo
ano seja alargado a mais equipas
do concelho de Pombal.

Antena Livre apoiou Concurso
de Karaoke do Parque de S. Lourenço
O 1.º Concurso de Karaoke
do Parque Urbano de S. Lourenço, em Abrantes, contou com o
apoio da Antena Livre.
O director da rádio da Sojormedia, Jerónimo Jorge, presidiu ao júri do concurso que deu
ao vencedor uma viagem de uma
semana a Porto Santo, no arquipélago da Madeira.
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"Jornal do Centro" apoiou
Caramulo Motorfestival
Mais de 10 mil visitantes participaram nesta prova desportiva
O Campeonato Nacional de
Montanha regressou ao Caramulo após um interregno de 13 anos,
com Nicha Cabral, o primeiro piloto de Fórmula 1 português, a
abrir a Rampa do Caramulo. A
prova decorreu entre 8 e 10 de
Setembro, contou com a participação dos principais pilotos nacionais e, sobretudo, com mais de
10 mil visitantes.
Para o "Jornal do Centro", o
êxito do “Caramulo MotorFestival – Festival Internacional de Automóveis Clássicos e Desportivos” teve um sabor especial, uma
vez que se associou à organização, desde o primeiro momento.
Este foi o primeiro grande

evento dedicado aos automóveis
e motociclos clássicos e desportivos, em Portugal, que aliou um
conjunto de actividades lúdicas e
turísticas à competição automóvel.
Entre estas actividades contam-se o Rally Histórico Luso-Caramulo, a I Feira de Automobilia do Caramulo, concentrações
de automóveis e motociclos clássicos, actividades outdoor, o espaço X-Box Play Área e a Colecção de Automóveis, Motociclos,
Velocípedes e Miniaturas do Museu do Caramulo, bem como o
vasto espólio de arte que este alberga.
Este leque de actividades per-

mitem que o Caramulo Motorfestival se assuma como um evento orientado, não só para os verdadeiros aficcionados dos automóveis e motociclos, mas tam-

bém para o público em geral, em
especial para as famílias que, assim, podem desfrutar de um fim-de-semana diferente na Serra do
Caramulo.

lenagás natural

Criagás executa
mais uma obra pública

Escola EB 2+3 Maria Lamas em Torres Novas já tem gás natural
A Tagusgás adjudicou ao consórcio Lena Construções/Criagás a execução de uma rede de
utilização destinada ao abasteci-

mento com gás natural da Escola
EB 2+3 Maria Lamas sita em Torres Novas.
O objectivo da instalação é
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alimentar os equipamentos de
queima existentes e as futuras
expansões, nomeadamente a futura central térmica.

A obra teve início no dia 1
de Setembro tendo sido efectuada a ligação a gás natural no dia
15 de Setembro.
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Areias da Lezíria participa
em conferência internacional
Cerca de 60 pessoas visitaram areeiro da Lena Indústria

A Areias de Lezíria, empresa
que comercializa areias e seixos,
recebeu nas suas instalações da
Chamusca, no passado dia 9 de
Setembro, cerca de 60 participantes do River Flow – Internacional Conference on Fluvial
Hydraulics. A empresa foi uma
referência durante esta confe-

rência, que decorreu de 6 a 9 de
Setembro em Lisboa.
João Rocha, investigador coordenador da área dos recursos
hídricos do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC),
da organização da conferência,
coordenou a visita, fazendo as
apresentações e uma descrição

do que é a Areias de Lezíria e a
sua envolvente.
Mário Nico, da Lena Industria, explicou como funciona a
empresa, de onde faz as extracções e quais os seus objectivos,
respondendo às questões feitas
pelos visitantes.
O River Flow – International

Conference on Fluvial Hydraulicas é uma conferência internacional, organizada pelo Instituto
Superior Técnico (IST) e o Laboratório Nacional de Engenharia
Civil (LNEC), que pretende fomentar a discussão sobre a hidráulica fluvial entre cientistas e
coordenadores na área.

Ecodimulti com novas instalações
no Algarve
Face às constantes exigências
do mercado de tintas e vernizes,
nomeadamente no acompanhamento personalizado de clientes,
a Ecodimulti assumiu desde
Agosto um novo modelo para
gerir o controlo comercial e distribuição dos seus produtos no

mercado algarvio.
Entre as novidades, destaque-se a mudança para novas
instalações situadas na EN 125,
no Sítio do Troto, Almancil. O
objectivo é promover uma maior
exposição comercial e melhores
condições de logística.
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Lenobetão com várias
obras em curso

SGPS
com novas
instalações

Três empreitadas de relevo em Castelo Branco

A Lena Indústria SGPS, S.A.
tem desde Setembro novas instalações situadas em Atouguia,
Fátima, conseguindo deste modo
reorganizar as estruturas das
empresas que integram esta holding: Areias da Lezíria, Artiportela, Ecodimulti, Lena Agregados,
Lenobetão, Road Paint e Transnabão.
A estrutura organizacional
da Lena Indústria tem como objectivo principal a unificação das
suas Direcções, como forma de
desenvolver critérios e objectivos únicos para todas as suas
participadas.
A deslocação das sedes das
suas participadas para este novo
espaço é mais um passo em frente que a Lena Indústria concretizou, para que a partir deste momento se incentivem as relações
interpessoais dentro das equipas
formadas.
A Lena Indústria está certa
que as equipas agora estruturadas são a fonte da energia necessária para levar esta grande empresa à concretização dos seus
objectivos.
Este novo espaço oferece
aos seus clientes e colaboradores um ambiente mais cómodo,
tendo em vista uma melhor operacionalidade.
As empresas desta holding
continuam a possuir as mesmas
instalações fabris, sendo a sede o
pólo aglutinador de alguns serviços que são comuns a todas as
participadas pela Lena Indústria,
SGPS.

A Lenobetão continua a desenvolver várias obras de relevo
no mercado da Beira Interior.
No passado mês de Setembro,
arrancou a construção do Fórum de Castelo Branco, um investimento de 45 milhões de
euros, constituído por um centro comercial de 85 lojas e hipermercado.
A nova superfície comercial,
situada na Cruz do Montalvão,
na zona sul da cidade, ocupará
uma área de 18 mil metros quadrados, integrando estabelecimentos comerciais, entre os
quais 15 restaurantes e seis salas
de cinema. O complexo terá ainda um parque de estacionamento com cerca mil lugares. A abertura do Fórum de Castelo Branco está prevista para Setembro
de 2007.
A primeira fase da constru-

ção do Fórum de Castelo Branco, que inclui terraplenagem e a
execução de muros, tem um volume de betão estimado de
4.000 metros cúbicos, tendo sido entregue à Lenobetão o respectivo fornecimento.
Outra obra em curso é a reconstrução do Açude de Salvaterra do Extremo, um investimento no valor de 200 mil euros. Os trabalhos incluem a recuperação em betão, com perfil
de gravidade, significando ao
mesmo tempo uma redução da
distância entre duas localidades,
que deixam de estar a 35 quilómetros, passando para apenas
quatro quilómetros.
A empresa construtora responsável pela sua execução é a
Lena Engenharia Construções,
SA, que adjudicou o fornecimento do betão à Lenobetão.

Finalmente, mas não menos
importante, destaque-se a construção da sub-estação de Castelo Branco, com uma área de
49.500 metros quadrados, que
constitui um nó fundamental na
Rede Nacional de Transportes.
Esta obra tem por finalidade
a interligação das redes, possibilitando a distribuição da energia
produzida no Parque Eólico da
Serra da Gardunha, promovendo-se o consumo de energia a
partir de fontes renováveis.

Artiportela aposta
em pavimentos rústicos
De forma a satisfazer continuamente as necessidades dos
seus clientes, a Artiportela oferece uma vasta gama de produtos que visam garantir diferentes
ambientes, sempre em perfeita
harmonia com os espaços onde
são aplicados.
Recentemente, o aconselha-
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mento de um pavimento rústico
para a Herdade do S.M. do Alto
do Alentejo permitiu concluir
mais uma obra de referência, onde é visível a inovação da Artiportela em pavimentos de betão
rústicos que, após aplicação, possibilitam um aspecto mais típico.

Outubro | Dezembro 2006

primeirapessoa

Jorge Guedes Lopes Sanches
Há dez anos que é motorista no Grupo Lena

“O gosto que tem pela profissão é
sem dúvida uma mais valia, pois não se
cansa de conduzir
e nunca teve um acidente”

Jorge Guedes Lopes Sanches
já tem uma década de casa, fez
no último mês de Junho 11 anos
que é colaborador do Grupo
Lena.
Sempre com a mesma função
– motorista – as experiências
dentro do Grupo já são algumas.
Começou na Construtora do
Lena, de seguida passou para a
Lenobetão, chamaram-no para a
Lena Construções e, logo que
foi fundada a Lena Agregados,
passou para esta empresa, onde
está agora a colaborar, no Centro de Produção de Castelo
Branco.
Com o seu veículo articula-

do, carregado de brita ou pó,
percorre várias zonas do País,
sendo as mais frequentes Castelo Branco, Alpalhão, Rio Maior,
Fátima e Portela.
O seu destino define a hora
de entrada ao serviço, pois embora o seu horário seja das 8 às
17 horas, muitas vezes acorda de
madrugada ou deita-se quase ao
amanhecer, tudo depende para
onde vai.
Conduzir à noite é um gosto,
desde que não ultrapasse as três
da manhã e, se possível, seja por
percursos já conhecidos, pois
enganar-se no caminho, de noite
e com um veículo pesado, pode
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ser complicado.
O gosto que tem pela profissão é, sem dúvida, uma mais valia,
pois não se cansa de conduzir e
nunca teve um acidente, apenas
um toque na traseira de um carro que resolveu parar na estrada.
No entanto, apesar de se afirmar
como um homem de sorte por
nada de mal lhe ter acontecido
em tantos anos de motorista, já
apanhou um susto. Bem perto de
chegar à Lenobetão de Castelo
Branco, adormeceu e quando
acordou estava na outra faixa de
rodagem. Um grande susto que
não passou disso mesmo, era
tarde e a estrada estava deserta.

O facto de viver em Castelo
Branco permite-lhe passar algum
do seu tempo com a família, para
além de que o fim-de-semana é
precioso. Por norma, passa os
dois dias semanais de descanso
na sua quinta a cuidar das árvores de fruto e dos animais. A caça e pesca são os seus passatempos preferidos.
Adora a sua profissão e sobretudo de trabalhar na Lena
Agregados: “tanto os chefes como os meus colegas são pessoas
impecáveis, o ambiente é excelente, nunca tive qualquer problema”.
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