
Visite-nos Exponor Stand F12

Sabe QUANTO CUSTA a sua 
PALETIZAÇÃO?

Produtos de PROTEÇÃO

Produtos de SINALIZAÇÃO

O Almeida & Neves estará presente na Feira Empack 2017 
na Exponor nos dias 20 e 21 de Setembro. Destacaremos 
três temas: Produtos de Sinalização, Pale�zação e 
Proteção. 
Registaremos ainda o nosso 85º aniversário, mo�vo de 
orgulho no passado mas também de responsabilidade no 
presente e confiança no futuro….
Teremos todo o gosto e prazer em receber-vos para nos 
conhecermos ou reencontrarmos.

Através da nossa vasta 
experiência verificamos 
que muitas empresas 
não u�lizam o filme 
mais adequado, nem o 
mais rentável, por não 
terem conhecimento 
dos pontos-chave 
(produto e 
equipamento) para 
efetuar a escolha que 
mais os beneficiam. 
Atualmente no 
mercado existem 
produtos mais técnicos 

e adequados para o uso manual e automá�co, 
conferindo ao u�lizador uma superior estabilidade da 
palete e uma maior poupança.

Com a diversidade de materiais, 
produtos de armazenamento e 
opções de transporte, a segurança e 
boa conservação dos materiais é 
importante e deverá estar 
assegurada.
Existem Soluções de Proteção de 
Super�cies, de Preenchimento de 
espaços vazios, de Amortecimento, 
de Bloqueio e que se enquadram nas 
suas necessidades.

 
Há ainda soluções à medida u�lizando diversos materiais.

A sinalização é hoje mais que uma opção, 

uma obrigatoriedade: 

Aconselhamos os produtos da qualidade 

Tesa para:

Marcação Permanente de pavimentos com 

elevado tráfego, 

Sinalização Temporária de objetos móveis 

e está�cos.

Fitas An�-Derrapantes de protecção

                                       contra o deslizamento.

Sinta-se orgulhoso e tranquilo com os resultados ob�dos.

Armazém industrial:
Rua do Parque nº 122 4815-034 Guimarães
T. +351 253 587 104  |  F. +351 253 562 322
conde@almeidaeneves.com

SETEMBRO - DEZEMBRO  |  2017
Newsletter 01

Os números “redondos“ de aniversário das empresas são sempre um marco! 
Servem para nos lembrar que o tempo não pára, mas devem ser também uma 
oportunidade para refle�rmos e fazermos uma espécie de balanço. Ao recordar as 
memórias destes 85 anos reconhecemos com humildade, mas com convicção que 
tem sido um percurso singular, de crescimento constante e sustentado, honrando 
sempre todos os compromissos assumidos com clientes, colaboradores e 
fornecedores. 
 

Tal como acontece com todos nós, pessoalmente, o nosso passado é importante, 
mas temos que ter sempre obje�vos, um plano e uma estratégia para os a�ngir ... 
uma perspec�va de futuro !

Queremos por esta via garan�r-vos que  existe por nós e para vós…!essa estratégia
Estamos a construir o futuro de forma a con�nuarmos a comemorar juntos mais números redondos que encararemos 
como um desafio feito pelo nosso fundador (Serafim Correia). Relembramos uma frase do próprio: 
   

“Vamos subindo degrau a degrau vencendo cada etapa até a�ngirmos o centenário”!
	 	 	 	 	 	 	                                                        Ivo Cervan (Diretor  Comercial)

Sede:
Alameda S. Dâmaso nº 69/70 4810-286 Guimarães
T. +351 253 423 880  |  F. +351 253 513 873
comercial-guimaraes@almeidaeneves.com

Garantimos poupança de + 25%

Maior confiança e estabilidade

           da sua palete

www.almeidaeneves.com



Passeio comemorativo 85º Aniversário

               Fornecedor de referência há mais de 40 anos

“Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente. Quem sobrevive é o mais disposto à mudança” – Charles Darwin, biólogo

Esta frase do Sr. Darwin pode ser aplicada também as organizações e mais concretamente à ALMEIDA & NEVES, isto porque para uma 
empresa familiar celebrar 85 anos, obrigatoriamente teve de mudar, e a mudança deve, e tem de ser encarada como algo que não 
podemos simplesmente evitar, mas sim como extremamente necessário para a sobrevivência e crescimento das empresas.

Para celebrar mais 85 anos o caminho será mesmo a inovação e constante adaptação às exigências do mercado. 

O resultado será certamente um próspero envolvimento na realização de negócios futuros entre a Almeida e Neves e os seus clientes, 
como nos tem habituado!  

Júlio Regalado (Purchasing Manager)

Ao longo de 37 anos de trabalho �ve o privilegio de trabalhar com uma gerência que vai na sua terceira geração.

Todos aqueles que foram e são responsáveis pela gerência desta Empresa �veram o engenho e arte para se modernizarem e dessa forma, 
de se adaptarem às constantes exigências de mercado, face às transformações que se vão operando por força das novas tecnologias.

A empresa Almeida & Neves, Lda, responde a todas as solicitações que lhe são feitas pelo mercado, desde o comércio e serviços à 
indústria, às universidades e as demais escolas, às en�dades públicas como câmaras, tribunais, bem como qualquer cidadão, atenta à 
diversidade de produtos que se comercializam.

É com muito orgulho e empenho que trabalho nesta Empresa.

Um bem-haja a todos os gerentes e colaboradores que tornaram possível a longevidade desta Empresa.

Alexandrina Ribalonga (Administra�va)

TESTEMUNHOS

Nesta edição optamos por convidar 
t rês  parce i ros ,  com d i ferentes 
perspe�vas da nossa empresa, a 
prestar o seu testemunho, como 
exemplos de  envolvimento longínquo. 
   

Leia em baixo as perspe�vas de um 
Cliente, Fornecedor e Colaborador:

              Colaboradora desde 1980

Na comemoração dos 85 anos da Empresa Almeida & Neves cumpre-nos a nós, tesa Portugal, como fornecedores, a grata tarefa de tecer algumas 
breves considerações sobre a longevidade e a pujança comercial da Firma Almeida & Neves
           

O Signatário entrou na tesa há 26 anos e já nesse tempo as relações entre o A&N e a tesa Portugal eram sólidas e consistentes.
Viajou ainda mais no tempo, falou com a Colaboradora da tesa com maior an�guidade, 40 anos de casa, que com um sorriso discreto, lhe reafirmou, 
“ pois quando eu entrei já o ”Almeida & Neves” era um grande Cliente – e dos mais an�gos”.
              

Sobre o passado penso que estamos elucidados. Nenhuma relação, de qualquer teor, perdura durante mais de 40 anos, se não houver uma profunda 
iden�dade e sintonia entre ambas as partes.
Se estamos a falar de um relacionamento empresarial, é necessário uma visão concertada de prá�cas e polí�cas comerciais e uma 
complementaridade entre os produtos e serviços prestados por ambas as Empresas.
          

Esta concertação,  estas pontes que se criam, necessitam, como quaisquer outras, de atenção e cuidados regulares.
É inevitável o aparecimento de pontos de oxidação, de ferrugem, que a boa vontade, o empenho de ambos os lados e uma focagem comum numa 
estratégia definida, têm permi�do sempre ultrapassar sem atritos dignos de registo. 
        

Nos úl�mos anos tentámos e estamos a conseguir criar novas áreas de negócio, baseadas na carteira de Clientes do Almeida & Neves e nos novos 
produtos que ano após ano a tesa vai lançando no mercado.
Por vezes, o processo é inverso, são os novos produtos do por�olio da tesa que impulsionam a busca de novas áreas de negócio por parte da Almeida 
& Neves.
E assim vamos caminhando, e construindo.
E assim queremos con�nuar a caminhar e a construir.
       

A tesa Portugal orgulha-se de contar com a firma Almeida & Neves entre os seus Distribuidores Premium / Parceiros Comerciais .
E tem a fundada expecta�va que assim con�nue ao longo das próximas décadas.
     

Por úl�mo, permitam-me uma palavra de apreço pessoal e agradecimento para com a Srª Dª Maria Helena Correia, o Eng. Januário Correia, o Sr. José 
Manuel Correia e o Dr. Ivo Cervan. 
O nosso bem haja.                                                                             Tesa Portugal            Edite Ferreira (Customer service/assist. Mark Sales) 
                                                                                                                                                 António Couto (Sales Representa�ve)
                                                                                                                                                 Pedro Luís (General Industry and  Distribu�on Spain & Portugal)

No âmbito da comemoração do 85º Aniversário do Almeida & Neves, realizou-se 
no dia 16 de julho o passeio da empresa, em que par�ciparam todos os 
Colaboradores e respe�vas famílias. Programa apresentado e preparado pelo 
Grupo Despor�vo e Recrea�vo do Almeida & Neves com o intuito de proporcionar 
a toda a família A&N um dia de descontração e comemoração. A visita incluía um 
cruzeiro ambiental no Vale de Águia, um almoço de confraternização uma visita a 
Miranda do Douro, terminando com um piquenique na albufeira do Azibo. Foi um 
dia bem passado de alegria e de sa�sfação para todos os convivas.

          Cliente há mais de 20 anos


