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Empresas
& Negócios

Empresa foi fundada a 1935
A Pinto & Cruz foi fundada em 1935, na cidade do
Porto, por António Pinto e Arnaldo Cruz. Hoje tem 10
pontos de venda em Portugal Continental e ilhas, além
de estar em países como Angola e Cabo Verde. 

Pinto & Cruz abre loja em Viseu
Inauguração é hoje Empresa, com sede no Porto, abre hoje loja em Viseu, na Estrada Nacional 231, nº12, Cabanões

Fundada em 1935 por por An-
tónio Pinto e Arnaldo Cruz, a
empresa Pinto & Cruz tem hoje
10 pontos de venda em Portu-
gal Continental e ilhas,  acres-
centando as plataformas logís-
ticas de Porto e Benavente,
além de estar também em paí-
ses como Angola, Moçambi-
que e Cabo Verde. 

A Pinto & Cruz está presente
em  variados sectores de acti-
vidade, como tubagens e sis-
temas, as áreas dos elevadores,
de máquinas e equipamentos
para a construção e para a flo-
resta, agricultura e jardim,  e
ainda muitas áreas para diver-
sos sectores de actividades
como a construção civil, indús-
tria , obra publica, infra-estru-
turas, piscinas , tratamentos de
água, climatização.

O Diário de Viseu falou com
um dos administradores da
empresa, José Frias, um vi-
seense de gema, que nos falou
sobre a ambição que a Pinto &
Cruz sempre teve em abrir loja
em Viseu. 

A Pinto & Cruz já está no
mercado há quantos anos? E
quando são os principais ser-
viços da empresa? 
José Frias - A Pinto & Cruz foi
fundada em 1935, na cidade do
Porto, por António Pinto e Ar-
naldo Cruz. A sua actividade es-
teve desde sempre centrada
nos serviços de engenharia e
comércio, tendo no início inci-
dido mais intensamente nas
áreas de instalações especiais,
nomeadamente de aqueci-
mento e elevadores, tendo pos-
teriormente alargado a oferta
na área de motores e de tuba-
gens para condução de fluidos. 

O nosso grupo tem várias
empresas em muitos sectores
de actividade, mas há algumas
que pela sua notoriedade e di-
mensão podemos destacar,
como são , a área comercial da
Tubagens e Sistemas que agora
chega a Viseu com a abertura
desta loja, oferendo uma vasta
gama de soluções para o mer-
cado. Também não posso dei-
xar de referir as áreas de Ele-
vadores, e de Máquinas e Equi-

pamentos para a construção,
onde temos hoje também uma
actuação como empresa de
aluguer desses equipamentos.
Estamos também na área co-
mercial de máquinas e equipa-
mentos para a floresta, agricul-
tura e jardim. Ainda as áreas de
instalações especiais e respec-
tiva assistência técnica. Muitas
áreas para diversos sectores de
actividade, como a construção
civil, indústria , obra publica, in-
fra-estruturas, piscinas , trata-
mentos de água, climatização.
Muitas áreas portanto.

Em 1995 deu-se inicio ao
processo de expansão para a
região da grande Lisboa, e hoje
na Pinto & Cruz Tubagens e Sis-
temas temos 10 pontos de
venda em Portugal Continental
e ilhas, acrescentando as pla-
taformas logísticas de Porto e
Benavente. Também o grupo
fez a sua internacionalização
estando hoje presente em An-
gola, Moçambique e Cabo
Verde.

A Pinto & Cruz chega agora
a Viseu. Porquê Viseu? Quais
foram os factores que pesa-
ram na decisão de abrir loja
em Viseu?
JF - Sempre foi um nosso an-
seio a cobertura de todo o mer-
cado nacional e ilhas, pois en-
tendemos que a proximidade
com os nossos clientes é uma

factor de sucesso no nosso tipo
de negócio. 

A cidade de Viseu e seu dis-
trito, sempre estiveram nas
nossas ambições de imple-
mentação local, e achámos que
o crescimento sustentado desta
região nos últimos anos, e o
que muito ainda haverá para
fazer em termos da economia
local, nos fez tomar esta deci-
são desta abertura de loja . A
empresa Viselbi, reconhecida
no mercado na comercializa-
ção de equipamentos para a
floresta, agricultura e jardim , e
que agora também faz parte da
família Pinto & Cruz, acelerou
este nosso processo, pois en-
contrámos nessas instalações
um magnifico espaço para a

concretização deste sonho. Te-
mos umas magnificas instala-
ções para promovermos as
nossas soluções, e acima de
tubo recebermos condigna-
mente os nossos estimados
clientes.

Que tipo de material podem
os clientes encontrar na loja
Pinto & Cruz?
JF - Temos na nossa vasta
gama de produtos para comer-
cialização, as mais variadas so-
luções para a condução de flui-
dos, pois as tubagens, acessó-
rios, válvulas , etc  dos mais di-
versos materiais, adaptam-se
ás mais diversas solicitações
para todos os tipos de canali-
zação de águas quente sanitá-
rias, climatização, redes de in-
cêndio, redes sob pressão e es-
gotos. 

O mercado da construção ci-
vil através dos seus instalado-
res profissionais, reconhecem
em nós essa capacidade de ser-
viço e de logística de entregas,
mas não posso deixar de referir
também os equipamentos para
a climatização e conforto,
como é o caso dos aparelhos
de ar condicionado, bombas de
calor, esquentadores a gás e
eléctricos, caldeiras a gás ,aque-
cimento por piso radiante,
bombas hidráulicas , energia
solar térmica, etc. 

Temos também uma oferta

completa para o mercado das
infra-estruturas e obra publica,
indústria , equipamentos para
piscinas e tratamentos de água,
e soluções no campo da fixa-
ção , ferramentas, isolamentos
térmicos. 

Em conclusão estamos pre-
sentes em variados sectores de
actividade , com apoio técnico
através dos nossos colabora-
dores e que ajudam na escolha
das melhores soluções.

O que é que distingue a Pinto
& Cruz das outras empresas
do mesmo ramo?
JF - Vemos a mais valia da dis-
ponibilidade de soluções para
as variadas áreas de mercado
que vos falei no paragrafo an-
terior, e ao dispormos de vários
pontos logística e de 10 lojas,
isso permite que o nosso
cliente possa dispor dos mate-
riais em qualquer ponto, tor-
nando mais fácil a sua logística
quando tem as necessidades
em obra. A grande disponibili-
dade de stock, aliada a uma lo-
gística integrada , são fatores
que consideramos de realçar
em comparação com outras
empresas do ramo. 

Dispomos hoje também de
uma funcional e moderna loja
online, onde o nosso cliente em
qualquer momento e qualquer
hora, conseguir fazer a sua en-
comenda e coloca-la em qual-
quer ponto de venda, com in-
formação no momento do
stock disponível e outras infor-
mações relevantes.

A Pinto & Cruz já está em ci-
dades como Lisboa, Seixal,
entre outras. Já fazia falta
abrir um espaço na região
Centro? E o futuro passa por
chegar também a outras ci-
dades?
JF - Com esta concretização de
abertura da loja em Viseu, pen-
samos cobrir a Beira Alta, mas
já olhamos para outras regiões
em que temos de estar presen-
tes em breve. Sem querer já fa-
zer o anuncio dos próximos lo-
cais, apenas digo que até final
deste ano teremos outra loja a
funcionar no Minho, e que pre-

paramos já o próximo ano com
ideias para o centro do País ,e
quem sabe mais novidades a
Sul. 

Queremos seguir neste con-
ceito de proximidade, e acre-
ditamos que este é o nosso ca-
minho, mas ao mesmo tempo
estamos a fazer a digitalização
do nosso negócio, como é o
caso da loja online atrás refe-
rida. Entendemos que estes
dois canais diferentes serão
sempre um excelente comple-
mento e não o contrário.

Qual é o balanço que faz da
Pinto & Cruz neste últimos?
A pandemia afectou, de al-
guma forma, este mercado?
JF - O balanço é muito positivo,
pois depois da crise de
2008  que foi fortíssima, e com
consequências várias no mer-
cado, temos assistido nos últi-
mos 3 anos a excelente recu-
peração e a uma dinâmica
muito interessante no mercado
da construção civil. 

Esta dinâmica poderia ter so-
frido um grande abalo com a
pandemia , mas este sector tão
importante para a economia,
como é o caso da construção
civil não parou e mesmo com
algumas limitações manteve
um trajecto bastante interes-
sante. A nossa empresa durante
a pandemia, manteve sempre
os níveis de fornecimento aos
nossos clientes, sempre com
todos os cuidados de segu-
rança para os nossos colabo-
radores e nossos clientes, mas
com todas as operações co-
merciais e logísticas a funcio-
narem em pleno.

Estamos perante um ano de
2021 com muito boas perspec-
tivas, e esperamos que os
anúncios de investimento em
várias actividades como a in-
dustria e serviços, se concreti-
zem , pois a nossa actividade
necessita de áreas de mercado
dinâmicas.

Antes de me despedir, deixo
a todos votos de muita saúde e
sucessos profissionais , dei-
xando um cumprimento espe-
cial para os leitores do Diário
de Viseu. |

Pinto & Cruz está presente em variados sectores de actividade

Queremos seguir
neste conceito de pro-
ximidade, e acredita-
mos que este é o
nosso caminho.

A cidade de Viseu e
seu distrito sempre
estiveram nas nossas
ambições de imple-
mentação local.
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Pinto & Cruz em Viseu para
estar próximo do cliente
Viseu Inaugurada ontem, a loja Pinto & Cruz Tubagens e Sistemas pretende
estar próximo do cliente profissional ligado ao mundo da canalização. A loja vai
funcionar de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h30 e das 13h45 às 18h00.
Viseu acolhe um ponto de
venda da empresa Pinto &
Cruz que se destina a servir a
região Centro. A escolha de Vi-
seu integra-se no projecto de
expansão, sendo o 10.º ponto
de venda da empresa fundada
no Porto, fiel à filosofia do
grupo empresarial que assenta
na proximidade com o cliente.

“Dentro duma variedade de
artigos disponíveis para o
mundo da canalização, muito
ligada à hidráulica, ao trata-
mento de águas e piscinas,
como à parte da climatização,
como depois na parte indus-
trial e de soluções para infra-
estruturas, de obra pública, nós
temos uma gama muito diver-
sificada em que o nosso prin-
cipal cliente é o instalador pro-
fissional e assim sendo, en-
tendo que faz todo o sentido
nós estarmos próximo dele”,
explicou José Frias ao Diário
de Viseu.

Acreditando que esta é uma
boa aposta, reconheceu que as
principais expectativas para
Viseu “são o crescimento do
grupo e de uma facturação que
assentava noutros locais do
país em termos de forneci-
mento e da logística, e de um
maior número possível de
clientes nesta região nas áreas
que representamos”. “Penso
que o cliente vai-nos ver com
outros olhos através desta pre-
sença local, considerando mais
positivo do que estar à espera
nem que seja dois dias pelo
material. E aqui temos a opor-
tunidade de dar a conhecer
muitas das coisas que por ve-
zes é impossível à distância,
apesar de termos também
uma loja online que funciona
muitíssimo bem porque  as
pessoas cada vez mais aderem
a este mundo electrónico po-
dendo fazer comodamente as
suas encomendas”, explicou,
adiantando que “ainda há
muita gente que prefere o es-
paço físico e o contacto com

os colaboradores e os próprios
materiais”.

A loja, a funcionar no nú-
mero 12, na EN231 (Cabanões),
vai ter, nesta fase inicial, dois
colaboradores a tempo inteiro.
“Temos depois uma equipa
por trás, de gente que vai
apoiando, com deslocações
periódicas aqui e que apoia to-
dos os dias esta equipa”, avan-
çou, adiantando que o horário
é comum a todas as lojas da
marca e que está de acordo
com os próprios horários dos
profissionais do sector que co-
meçam a trabalhar cedo.
Quanto ao fim-de-semana, a
administração pondera abrir
no sábado de manhã, mas para
já aguardam para ver se no fu-
turo se irá justificar ou não

“Com a chegada a Viseu com
concretizámos a nossa pre-
sença a nível local onde aca-
bamos de abrir um magnífico
espaço, onde o cliente também
tem condições para aqui estar
o tempo que necessitar a ver
os nossos produtos, comprar
o que é necessário e a ser elu-
cidado tecnicamente pelos
nossos colaboradores”, subli-
nhou um dos administradores
da empresa, reconhecendo
“que se trata de mais um es-
paço que vem trazer à parte
profissional da instalação uma

mais-valia”.
O grupo Pinto & Cruz tem

várias empresas e dentro delas
temos a Pinto & Cruz Toba-
gens que está presente no
Porto, onde nasceu; em Bena-
vente, onde existe uma plata-
forma logística e uma loja; em
Lisboa, no Algarve onde exis-
tem duas lojas; no Seixal, nas
ilhas da Madeira e Açores, em
Vagos e, agora, em Viseu.

Mas outros projectos se se-
guirão. “Entendemos que este
negócio da parte de soluções
para consumo fluídos deve es-
tar junto dos clientes e por-
tanto, estamos a pensar para
já em Braga, talvez Leiria e va-
mos ver como as coisas acon-
tecem”, avançou, reconhe-
cendo que o facto de estarem
a investir em tempo de pan-
demia representa que “há in-

dústrias, como é o caso da
construção civil, não parou o
que nos fez manter o mesmo
nível de qualidade e eficiência
ao cliente, com as regras quer
para os colaboradores, quer
para os clientes”. “E ao man-
termos esse serviço o cliente,
não o deixando ficar mal, tam-
bém nos reconhece por isso”,
sublinhou, reconhecendo que
“é preciso pensar no presente
e ter a clara noção que muitas
das vezes é nas dificuldades
que acabamos por dar a volta
e resolver alguns assuntos im-
portantes”.  Considerando que
“para já o cenário é positivo”,
José Frias admite que “se vive
já num certo crescimento sus-
tentado da indústria, o que leva
a acreditar que este projecto
tem tudo para ser um exce-
lente projecto”. |

José Frias reconhece Viseu como um distrito importante para o crescimento do grupo Pinto & Cruz

Bordallo Pinheiro lança a
Andorinha da diversidade
INOVAÇÃO Partindo da icó-
nica peça de cerâmica, criada
por Bordallo Pinheiro, cuja pa-
tente foi registada em 1896, a
“Andorinha da Diversidade” foi
concebida para representar o
melhor de Portugal, um país
aberto, disponível para a des-
coberta, construtor de pontes,
de diálogo e de encontro de
culturas e de povos das dife-
rentes latitudes. 

A Bordallo Pinheiro e o Tu-
rismo de Portugal pegaram na
andorinha original e criaram
um simbolo que representa a
multiculturalidade do nosso
país, através da multicolorida
“Andorinha da Diversidade”.
Esta foi a forma de expressar a
diversidade da cultura portu-
guesa, mas também de afirmar
o respeito por todas as dife-
renças. O símbolo de um país
universalista, diverso e que
sabe receber todos os que o vi-
sitam. Para Nuno Barra, admi-
nistrador da Bordallo Pinheiro
“esta parceria com o Turismo
de Portugal é um motivo de
grande regozijo para a nossa

marca, que pretendemos seja
cada vez mais global. Ao criar-
mos esta “Andorinha da Diver-
sidade” com o Turismo de Por-
tugal vamos, em conjunto, di-
zer ao Mundo que o nosso
país, além de ser um dos me-
lhores destinos turísticos a ní-
vel internacional, é um país in-
clusivo“

O presidente do Turismo de
Portugal, Luís Araújo, consi-
dera a “Andorinha da Diversi-
dade” um símbolo que agrega
as características e dimensões
que ajudam a construir a ima-
gem de Portugal nos mercados
internacionais”.|

“Jardins da Mimi” abre
a partir da quarta-feira

VISEU Com o sucesso a bater
à porta e a pedido dos clientes
que se renderam desde o dia
de abertura, os Jardins da
Mimi já barem também à
quarta-feira.  Desta forma, o
Verão em Viseu, amplia-se
para quatro noites de boa gas-
tronomia, bebidas frescas e
música ambiente, destacando-
se, este ano, o sushi bar sob di-
recção do chef Jorge Morgado.

Nos Jardins da Mimi podem
ser degustados os mais apu-
rados paladares da gastrono-
mia portuguesa, brasileira e
asiática, num espaço de inspi-
ração tropical.

Agora de quarta a sábado,
com "Great Food, Cool Drinks,
More Fun", misturados ao som
dos novos hits de verão, todos
quererão voltar noite após
noite a este espaço de gastro-
nomia a animação.

Os Jardins da Mimi, integra-
dos na cadeia Montebelo Ho-
tels & Resorts, estão abertos

ao jantar, de quarta-feira a sá-
bado, e localizam-se no espaço
exterior do restaurante Forno
da Mimi & Rodizio Real, na
EN2. Para reserva de mesa: 232
452 555 ou 926 885 904. |

Ambiente tropical refresca
noites quentes da região 
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De Tondela para o Porto
A ALS - Life Sciences Portugal anunciou ontem que
expandiu a sua rede laboratorial ao adquirir a totali-
dade do capital social da Sagilab SA, que tem sede no
Porto, por cerca de três milhões de euros.


