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Abriu as portas em Viseu

XXL Refil faz reciclagem
de tinteiros e toners
Quem tiver um tinteiro ou
toner que esteja vazio, a
partir de agora tem a pos-
sibilidade de o encher,
bastando para tal que se
desloque à 'XXL Refil',
empresa de reciclagem
que funciona, desde
ontem, em regime de fran-
chisado, na Rua Miguel
Bombarda, junto à Escola
Secundária Alves
Henriques.

"Reciclar um tinteiro ou toner
fica mais barato do que adquirir
um novo, e é mais amigo do
ambiente", referiu o proprietário,
Hugo Ferreira, que recebeu o
Diário de Viseu acompanhado
pela colaboradora Catarina Hen-
riques. "A validade é de um ano"
sublinhou o empresário.

A esse propósito, Hugo Ferreira
frisou que o objectivo da empresa,
que também vende produtos
novos, "é oferecer um produto de
qualidade". As tintas e a máquina
são de uma empresa alemã, asso-
ciada da XXL Refil, cuja sede se

encontra situada no Parque
Científico e Tecnológico da
Covilhã.

O empresário apontou o
investimento que rondou os 20
mil euros, tendo avançado que a
sua decisão de abrir a empresa

em Viseu ficou a dever-se "à von-
tade de ter e de gerir o seu pró-
prio negócio". E explicou: "A par-
tir daí, foi seleccionar o sector,
tendo surgido a reciclagem de
consumíveis informáticos, isto
é, de tinteiros e toners". Quanto às

expectativas, Hugo Ferreira adiantou
"serem as melhores", uma vez que "o
concelho tem cerca de 100 mil habi-
tantes, o que abre bastantes possibili-
dades". A intenção, no entanto, "é a de
estender, numa primeira fase, a acção
da empresa a municípios como Ton-

dela e a Vouzela e, depois, a todo o dis-
trito", especificou. O investidor real-
çou ainda que a XXL Refil traba-
lha não só com o cliente final,
mas também com empresas e
outras instituições, neste caso par-
ticular através de protocolos.

Catarina Henriques e Hugo Ferreira, junto da máquina de injecção de tinta A colabora explica como se faz

Espaço situado em Viseu

Auto-Sueco abre as portas 
de concessionário Mitsubishi

A Auto-Sueco Coimbra
apresenta, nos próximos dias
27 e 28 de Junho, no seu espa-
ço em Viseu, o novo conces-
sionário para a marca de auto-
móveis Mitsubishi. 

Assim, todos os clientes e
população em geral que
desejarem ver de perto os
modelos em exposição, bem

como as recentes instalações,
vão encontrar as portas aber-
tas durante todo o fim-de-
-semana.

Além de visitar e conhecer,
o público terá ainda à sua dis-
posição um leque de activida-
des, entre as quais se desta-
cam a realização de test-dri-
ves e apresentação de campa-

nhas especiais da marca. O
espaço está situado na Es-
trada Nacional 16, no Viso,
na cidade de Viseu, e estará
de portas abertas sábado e
domingo entre as 10h00 e as
20h00. O número para con-
tacto é o 232 483 550, estan-
do ainda disponível o e-mail
viseu@ascoimbra.pt.

Empreendimento "Villas Quinta do Major"

Naturalmente entre o Mar e a Ria
Bem no seio da paisagem natu-

ral de S. Jacinto, privilegiado pela
proximidade com o oceano
Atlântico e a Ria de Aveiro, está a
nascer o "Villas Quinta do Major".
A singularidade da localização,
aliada a uma arquitectura e cons-
trução de excelência, tornam este
empreendimento num local de
eleição para se viver

Na pequena e pacata vila pis-
catória de S. Jacinto, entre o Mar,
a Ria e a Reserva Natural, surge o
"Villas Quinta do Major", numa
perfeita comunhão com a Na-
tureza e uma arquitectura exclu-
siva e arrojada. Próximo do cen-
tro urbano de Aveiro -  e com
excelentes acessibilidades para
qualquer zona do país - , mas
envolvido por dunas e praias

desertas, a perder de vista, é-lhe
facilmente conferido o estatuto
de retiro pessoal.

O "Villas Quinta do Major", de
estilo minimalista, alia o moder-
no ao funcional, espaços amplos
e vastas áreas ajardinadas a infra-
estruturas de lazer como parque
infantil, campo de ténis e fute-
bol, numa harmonia perfeita
com a restante paisagem.

São ao todo 45 moradias de
tipologias T3 ao T5, com arqui-
tecturas diferentes entre si, mas
que na globalidade conferem
uma identidade ao empreendi-
mento. Adquirir uma proprieda-
de aqui, pode revelar-se um bom
investimento, por se estar peran-
te uma zona em forte desenvol-
vimento turístico e residencial. 

As acessibilidades são excelen-
tes, quer através de ferry-boat,
quer por terra, com acessos  à A1,
A25 e A29. Outra característica é
o Aeródromo Municipal de
Aveiro, localizado nas proximi-
dades e junto à baía de S. Jacinto,
local ideal para dar abrigo a bar-
cos de recreio de pequena e mé-
dia dimensão. 

A delimitação natural desta
vila (Ria, Mar e Reserva), torna-a
num local privilegiado para
quem preza o contacto  com a
Natureza, goste de sair de casa
sem relógio e valorize as cami-
nhadas na praia quase deserta do
atlântico ou na reserva natural.
Para mais informações pode ace-
der ao seu site, em www.villas-
quintadomajor.com.


