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OSCRIADOS 160 NOVOS POSTOS DE TRABALHO

N
a sessão inaugural, desti-
nada a convidados e im-
prensa, o director-geral

da Sonae Distribuição, Nuno Jor-

A Sonae Distribuição
inaugurou, em
Mozelos, no passado
dia 17, mais uma
unidade do Modelo.
O novo espaço
conta com uma área
comercial de cerca
de 3100 metros
quadrados, que
inclui também as
lojas Worten,
Modalfa, Área Saúde
com Optometria e
uma cafetaria Bom
Bocado.

dão não deixou de salientar que
“esta nova unidade representa um
investimento de mais de 8 milhões
de euros ao mesmo tempo que
permite a criação de 160 novos
postos de trabalho” agradecendo
ainda a todos o esforço para que
este espaço abrisse portas ainda
antes do Natal.

Já o presidente da Junta de
Mozelos, Jorge Ferreira, aproveitou
a ocasião para “agradecer ao Gru-
po Sonae a coragem e a aposta
por terem feito este investimento
na freguesia de Mozelos” à Câma-
ra agradeceu o facto de se ter
requalificado a Rua do Murado.

Este investimento do grupo So-
nae foi igualmente bem recebido
pelo presidente da Câmara Munici-
pal, Alfredo Henriques, que espe-
ra que “ seja apenas o primeiro
muitos investimentos do grupo no
concelho”, manifestando, ainda,
apreço “pela forma como a Sonae
se relacionou quer com a Junta de
Freguesia quer com a Câmara Mu-
nicipal.

À semelhança do que tem acon-
tecido noutros locais do país onde
estão a ser implementados hiper-
mercados da marca, também Mo-

zelos recebeu “Um Modelo de Par-
que”. Este foi o 18º a ser criado e
o objectivo é o de dotar espaços
verdes com infra-estruturas que
promovam a prática de exercício
físico e actividades ao ar livre, numa
acção preventiva pela saúde e
bem-estar. A empresa está tam-

Modelo de Mozelos já abriu

bém a realizar um concurso de fo-
tografia, denominado “A nossa
terra é a mais bonita de Portugal”,
em que os interessados terão que
aceder a www.modelo.pt e envi-

ar as suas fotografias sobre a fre-
guesia de Mozelos. Os três primei-
ros classificados receberão cartões
presente que poderão descontar
nas lojas da Sonae Distribuição.

UMA EMPRESA AMIGA DO AMBIENTE

Abriu no passado
dia 13 em Santa
Maria de Lamas a
oitava loja XXL
REFILL. A empresa
apresenta um
conceito inovador
na indústria de
reciclagem de
cartuchos de
impressão a jacto
de tinta.

T
odos os dias milhares de
milhares de tinteiros e
tonnrs que poderiam ser

reaproveitados têm como desti-
no o lixo, uma atitude que repre-
senta uma agressão ambiental e
custos elevados para as empresas.
Através de modernos processos
de enchimento é hoje possível
reciclar os tinteiros/toners das im-
pressoras, sejam eles de que mar-

ca forem, garantindo a sua quali-
dade. A reciclagem de tinteiros
para além de contribuir para um
melhor ambiente, significa ainda
uma diminuição drástica dos cus-
tos com os consumíveis, estimada
na ordem dos 50%. Estas duas
vantagens têm contribuído decisi-
vamente para muitas empresas e
serviços adiram à reciclagem. Val-
demar Pinto é o rosto da empresa
de reciclagem de tinteiros que
agora chega ao concelho de San-
ta Maria da Feira. Em conversa com
o Correio da Feira confessou que
se interessou pelo conceito depois
de visitar uma feira de franchising
na Exponor.

Uma das principais novidades que
a XXL REFILL apresenta é a possi-

Rebordões - 3720-767 VILA DE CUCUJÃES
Telef.: 256 38 36 56 - Telems. 919 980 184 / 919 980 185

Com instalações em Albergaria-a-Nova

bilidade de o cliente ver efectuar
o reenchimento do seu tinteiro e
o teste de impressão com o res-
pectivo tinteiro depois de enchi-
do (no momento), pode igualmen-
te optar por adquirir uma das re-
ferências que a loja comercializa.

Francisco Ganhão, responsável
pelo franchising da empresa origi-
nária da Covilhã, referiu que “esta
loja é a primeira do distrito de Avei-
ro, logo, é para nós uma grande
aposta”, e que “até 2010 a XXL
REFILL espera ultrapassar as duas
dezenas de lojas em todo o pais”.
A nova loja fica localizada na Rua
da Ribeirinha, nº 151. Faça-lhes
uma visita e contribua para a dimi-
nuição dos resíduos poluentes lan-
çados no meio ambiente.

XXL REFILL abriu em Santa

Maria de  Lamas


