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Ranking Nacional de Empresas

Convívio do Grupo Tintas 2000   Chaves   17.09.22

Convívio do Grupo Tintas 2000. (Página 4)

Reunião Comercial Nacional

Reunião Comercial Nacional. (Página 3)

As empresas do Grupo Tintas 2000 aparecem em 2022 ainda mais 
destacados entre as 330.975 empresas existentes em Portugal.

Fábrica de Tintas 2000: Posição 2.049.

Tintas Marilina: Posição 4.537.

Norticor: Posição 7.745.

Ambrósio & Filha: Posição 24.550. 
(Página 2)

| |

PME Líder

A Tintas 2000 e a Norticor ocupam excelentes 
posições no ranking de PME Líder 2021.

Fábrica Tintas 2000: Posição 100.

Norticor - Sociedade Comercial de Tintas, 
Lda.: Posição 1.431.
(Página 2)
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A Norticor é PME Líder pelo 11º ano consecutivo e uma 
referência para o MillenniumBCP.

Norticor PME Líder

Notícias

Prémio PME Líder e prémio de referência para o MillenniumBCP

O estatuto PME Líder 2021 foi atribuído a 11.114 empresas, das quais 213 
pertencem ao setor da Agricultura, 2.985 ao setor da Indústria. 6.771 ao setor 
de Serviços e Construção e 1.145 ao setor do Turismo.

A Fábrica de Tintas 2000, S.A. ocupa a posição 100 no ranking das 2.985 
PME Líder 2021, na categoria Indústria, enquanto que, a Norticor - Socie-
dade Comercial de Tintas, Lda. ocupa a posição 1.431 no ranking das 6.771 
PME Líder 2021, na categoria Construção, Comércio e Serviços, factos que 
nos deixam orgulhosos e alimentam a nossa ambição de continuar a crescer 
de forma sustentável.

Sandra Carmelo 
Diretora da Qualidade e Marketing

Fonte: Suplemento PME Líder publicado com a edição nº 459 da revista Exame.

PME Líder

Capa da Revista “Exame PME Líder”

Ranking Nacional de Empresas 2022

O Ranking de Empresas, divulgado pelo Dinheiro Vivo e pela 
eInforma, inclui a lista das empresas portuguesas ordenadas 
segundo o valor das suas vendas, permitindo conhecer a 
posição que ocupa uma determinada empresa a nível na-
cional, regional ou setorial, no ranking das 330.975 principais 
empresas portuguesas. 

As empresas do Grupo Tintas 2000 aparecem, em 2022, ain-
da mais destacadas no ranking das 330.975 empresas anali-
sadas em Portugal, segundo o volume de vendas.

Fábrica de Tintas 2000: Posição 2.049 em 2022.

Tintas Marilina: Posição 4.537 em 2022.

Norticor: Posição 7.745 em 2022.

Ambrósio & Filha: Posição 24.550 em 2022.
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No dia 29 de junho realizou-se a Reunião de Direção do 
Grupo Tintas 2000.

A reunião aconteceu na Quinta dos Cónegos, na Maia, 
espaço que foi adquirido pela Câmara Municipal da Maia 

Reunião Comercial Nacional

No dia 5 de setembro decorreu, no Fórum da Maia, a 
Reunião Comercial Nacional de 2022.
Esta reunião contou com a presença de cerca de 140 
pessoas, entre diretores e suas equipas, comerciais e 
lojistas do Grupo Tintas 2000.

António Ambrósio na sua intervenção Ana Ambrósio na sua intervenção

Participantes na Reunião Comercial Nacional

Notícias

Reunião de Direção 

Ana Ambrósio, António Ambrósio e Duarte Ambrósio Diretores e Administração do Grupo Tintas 2000

O principal objetivo da reunião foi analisar os resultados 
conseguidos nos primeiros oito meses do ano e apresen-
tar a estratégia para o último quadrimestre de 2022.

em 2017, e tem uma magnífica casa do estilo barroco, 
construída no século XVIII, entre 1727 e 1737.

O objetivo desta reunião passou por analisar os resultados 
e deliniar a estratégia para o 2º semestre de 2022.
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Atuação dos Pauliteiros de Miranda

Notícias

Atuação dos Gaiteiros de Lebução

Convívio do Grupo Tintas 2000

Realizou-se no dia 17.09.22, no recinto do Santuário de 
São Caetano de Ervededo, em Chaves, o Convívio do 
Grupo Tintas 2000, no qual estiveram presentes mais de 
1.500 pessoas.

Atuação da BFC Street Band

Atuação do Rancho Folclórico da Casa do Povo de Vilarandelo

Convívio do Grupo Tintas 2000

Durante o dia, foram muitos os bons momentos de animação 
proporcionados pelo grupo de Gaiteiros de Lebução, pelo 
Rancho Folclórico da Casa do Povo de Vilarandelo, pela BFC 
Street Band, pelos Pauliteiros de Miranda e pelos anima-
dores da Animania Eventos. 
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Notícias

Convívio do Grupo Tintas 2000

O espírito competitivo também esteve presente no Convívio 
do Grupo Tintas 2000 e houve jogo da malha, matraquilhos, 
corrida de sacos e jogo de tração à corda.

Jogo da malha Manuel Fernandes a “domar” o touro mecânico

António Ambrósio na sua intervenção Irmã Fátima Ambrósio na sua intervenção

Ana Ambrósio na sua intervenção Porco no espeto

Com tanto consumo de energia humana, era preciso repor 
as calorias, e ao longo do dia a comida e a bebida não 
faltaram.
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Feira de Artesanato da Maia

Stand da Tintas 2000

De 02 a 11 de julho, decorreu a 24ª Edição da Feira de 
Artesanato da Maia. Três anos depois da última edição, 
em 2019, a Feira regressou e o Grupo Tintas 2000 voltou 
a marcar presença.

Notícias

Guia 2FLOOR

Para reforçar a gama de produtos do Grupo Tintas 2000, 
lançamos a Linha 2FLOOR, destinada à pintura de pavi-
mentos. Esta linha de produtos contempla esquemas de 
pinturas com diferentes níveis de exigência, passando por 
soluções de carácter mais doméstico, marcação rodoviária, 
pisos desportivos, e especialmente para o revestimento 
de pavimentos industriais, com necessidade de resistência 
química e mecânica.

Folheto “Limpeza de Superfícies”

Foi criado um folheto informativo sobre limpeza de super-
fícies. O folheto mostra opções de produtos para diversas 
superfícies, nomeadamente telhados, madeira, peças me-
tálicas e paredes.

Os produtos compilados neste folheto são Limpamil, Limpa 
Madeiras, Desengordurante NG1 e Limpa Fungos.

Guia “2FLOOR Esquemas de pintura para pavimentos” Folheto “Limpeza de Superfícies”

Sandra Campos, Olga Freire, António Ambrósio e António Tiago (Presidente da 
Câmara Municipal da Maia)

Esta edição contou com cerca de 95 artesãos espalhados 
por 67 stands e por uma oferta gastronómica com 44 stands.

A Feira contou, também, com um programa de animação 
noturna que priveligiou a música tradicional portuguesa.
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Notícias

Seminário “Mercado de Tintas”

Ricardo Seabra, Cristina Moutinho, António Ambrósio, Sandra Carmelo,
José Marques, Tiago Medeiros e António Pinheiro

Em 23.09.22, realizou-se, no Grande Hotel do Luso, o semi-
nário com o tema “Mercado de Tintas” organizado pela As-
sociação Portuguesa de Tintas (APT). A associação tem 51 
associados, dos quais 31 são empresas produtoras de tintas.
O seminário contou com cerca de 140 participantes, tendo a 
Tintas 2000 marcado presença.

Cartaz do Seminário “Mercado de Tintas”

Feira Internacional de Colónia

Com o intuito de estarmos sempre a par das tendências 
do mercado europeu e mundial, marcamos presença na 
Feira Eisenwarenmesse, que decorreu entre os dias 24 e 
27.09, em Colónia (na Alemanha).

Esta feira está direcionada para o mercado de construção 
civil e teve mais de 2000 expositores de todo o mundo.

Interior da Feira Entrada da Feira Eisenwarenmesse

Congresso Construção 2022

Imagem do site do evento

Construção 2022, é um evento organizado pela Universi-
dade do Minho que se irá realizar no campus de Azurém, 
em Guimarães, de 5 a 7 de dezembro de 2022. 
O Construção 2022 tem como objetivo principal reunir 
especialistas para apresentar resultados de investigações 
e discutir perspetivas de futuros desenvolvimentos, rela-
tivos ao setor da Construção.

A Tintas 2000 é um dos patrocinadores.
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Notícias

Batimat Paris 2022

No dia 05.10.22, António Ambrósio, Tiago Medeiros e Nuno 
Santos, marcaram presença na Batimat, em Paris.

A Batimat é uma das principais feiras de materiais de con-
strução do mundo, que se realizou entre os dias 03 a 06 de 
outubro, em Paris.

Tiago Medeiros e Nuno SantosNuno Santos, António Ambrósio e Tiago Medeiros

O Sr. João Ramos tem 79 anos, exercendo a profissão de 
pintor há 65 anos. 

É um dos clientes com mais idade a aplicar e a “vestir” a 
camisola da Tintas 2000!

João Ramos

Curiosidade

A feira está dividida em 7 setores: estrutura, carpintaria, aca-
bamentos e decoração, material e ferramentas, durabilidade 
dos edifícios, informática e serviços empresariais.
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Notícias

Feira de Agosto em Grândola

O cliente Pinho Mel Estruturas de Madeira, Lda., participou 
na feira de Agosto em Grândola, onde mostrou trabalhos 
realizados com os nossos produtos.

Stand do cliente Pinho Mel Estruturas de Madeira, Lda.

Aniversário do Cliente JAMT

Stand da Norticor

O nosso cliente JAMT celebrou o seu aniversário no 
mês de março e como tal, a Norticor esteve presente 
na celebração.

O Grupo Tintas 2000 deseja votos de muito sucesso.

Carreiro & Filhos - 40 Anos

No dia 19 de junho, o nosso revendedor Carreiro & Filhos, 
organizou um evento aberto aos clientes onde celebrou os 
seus 40 anos de existência.

A Norticor marcou presença através do seu Diretor Comer-
cial, Carlos Monteiro e teve também um stand com produtos 
expostos para dar a marca a conhecer a novos clientes.

De salientar que o stand da Norticor foi o mais visitado!

Eduardo Carreiro, Nuno Soares e Carlos Monteiro

Loja do revendedor Carreiro & Filhos
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Notícias

Visita de Estudo

José Marques na visita à fábrica

No dia 11 de abril, tivemos a visita de 14 estudantes de 
Engenharia Química de 3 universidades: Faculdade de 
Engenharia da Universidade do Porto, Universidade de 
Aveiro e Universidade Nova de Lisboa no âmbito do X 
Encontro Nacional de Estudantes de Engenharia Química.

Visita de Estudo

Ricardo Seabra a fazer a apresentação da empresa, antes da visita à fábrica

No dia 9 de maio, 5 alunos do Instituto Politécnico da Maia 
visitaram as nossas instalações no âmbito da unidade curricular 
de sistemas integrados de gestão, da licenciatura em gestão 
da manutenção e segurança industrial, do IPMAIA.

Visita de Estudo

Sandra Carmelo antes da visita à fábrica com os alunos da FEUP

No dia 12 de setembro, a sede da Tintas 2000 recebeu 
10 alunos e o representante da FEUP, para uma visita de 
estudo, no âmbito da segunda edição do curso de Tecno-
logias de Tintas e Revestimentos.

A visita contou com dois momentos, apresentação do 
Grupo Tintas 2000 e visita guiada à fábrica, pela Sandra 
Carmelo e pelo José Marques, onde foi explicado todo o 
processo de fabricação de tintas.

Visita à Coloris

Instalações da Coloris Global Coloring Concept

No dia 26 e 27.04, a Isabel Rente e a Patrícia Santos, visi-
taram as instalações da Coloris Global Coloring Concept.
A visita permitiu conhecer a empresa e as instalações, 
bem como avaliar soluções alternativas para aplicar nos 
nossos produtos, a nível de corantes.
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“A Ciência do Fazer com Resultado e Fazer Acontecer”

No dia 1 de abril, realizou-se mais uma edição da formação 
“A Ciência do Fazer com Resultado e Fazer Acontecer”.

Esta formação teve a intenção de mostrar aos trabalhadores 
a importância do Fazer e saber Fazer Acontecer e contou 

António Ambrósio a dar a formação Ana Ambrósio a dar a formação Formandos

Formação

Curso de Tecnologias de Tintas e 
Revestimentos

José Marques e os participantes do Curso TTR

Entre os dias 5 e 12 de Setembro de 2022, decorreu 
na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 
(FEUP), a segunda edição do curso de Tecnologias de 
Tintas e Revestimentos, organizado por uma parceria 
entre FEUP, BASF e produtores de tintas, entre os quais, 
a Fábrica de Tintas 2000. 
Esta iniciativa pretende dinamizar a ligação entre a uni-
versidade e as empresas de tintas, dotando os alunos 
com noções iniciais e gerais sobre a tecnologia das tintas 
e que permitam uma integração mais fácil neste mercado 
de trabalho. 
O José Marques foi o representante da nossa em-
presa, como formador de dois módulos do curso, que 
culminou com uma visita dos alunos e do representante 
da FEUP às nossas instalações.

“A Ciência do Fazer com Resultado 
e Fazer Acontecer” - Cascais

António Ambrósio a dar a formação

No dia 4 de maio, realizou-se, na Loja de Cascais, a 
4ª sessão da formação sobre “A Ciência do Fazer com 
Resultado e Fazer Acontecer”, ministrada pela Drª Ana 
Ambrósio e Sr. António Ambrósio.

A formação foi dada aos técnicos comerciais e operadores 
de loja da zona sul do Grupo Tintas 2000.

com alguns Diretores convidados em algumas sessões, 
nomeadamente Sandra Carmelo, António Pinheiro, Tiago 
Medeiros, Carla Oliveira, José Marques e Sérgio Faria.

A formação foi dada a todos os colaboradores da empresa.
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Se deseja obter resultados melhores, não deixe para 
depois FAÇA JÁ.
Na vida existem 3 tipos de pessoas: as que fazem, as 
que veem fazer e as que perguntam o que foi feito. 
É importante pertencer ao grupo das pessoas que 
fazem! Quem faz a diferença são aquelas pesso-
as que durante algumas fases da vida através das 
suas atitudes, surpreenderam quando delas pou-
co era esperado.

Quantas vezes você viu este cenário: pessoas de vá-
rias áreas, de vários níveis hierárquicos, reúnem-se, 
discutem os resultados e a situação atual, definem 
aonde querem chegar, fazem planos e no fim da reu-
nião todos saem motivados para FAZER, mas com 
o passar do tempo nada de prático aconteceu e os 
resultados esperados não aparecem. Eu conheci em-
presas e profissionais que não conseguiram fazer os 
seus planos saírem do papel.

Quando o assunto é FAZER as coisas acontecerem, 
a motivação é importante, mas ela apenas nos faz 
começar os projetos, o que nos fará alcançar os 
resultados é o TRABALHO. É preciso estabelecer 
uma rotina de trabalho quotidiano que a partir do 
estímulo seja capaz de nos FAZER chegar aos resul-
tados desejados.

Eu cheguei à conclusão que a melhor maneira de ini-
ciar um projeto é parar de falar e FAZER para depois 
mostrar o que FIZ.

O mais importante na vida não é a situação em 
que estamos, mas sim a direção para a qual cami-
nhamos. 

No Grupo Tintas 2000 reinventamo-nos todos os 
dias e continuamos a caminhar para atingir os re-
sultados que todos desejamos, pois só assim é que 
damos segurança aos colaboradores, clientes forne-
cedores e sociedade em geral.

Eu vivo diariamente obcecado por FAZER ACON-
TECER e juntamente com outras pessoas fizemos 
um Grande Grupo de Tintas:  5 empresas e 35 dele-
gações em todas as regiões do país.

No Grupo Tintas 2000, temos orgulho no que fi-
zemos durante estes 42 anos seguidos, sempre 
com crescimento e sempre com resultados posi-
tivos.

António Ambrósio
Presidente do Conselho de Administração

FAZER faz parte da vida de quem deseja ser feliz, de 
quem ambiciona deixar obra feita, e contribuir para 
que outras pessoas sejam felizes.

Temos que transformar o FAZER num hábito do 
nosso dia a dia.

Ninguém consegue ser um bom profissional apenas 
com o conhecimento teórico é preciso demonstrar 
o que se sabe, FAZENDO. Do mesmo modo sem 
a teoria necessária é muito difícil conseguir desem-
penhar a função de maneira correta. AGIR (FAZER) 
conta mais do que ter planos elaborados e concei-
tos complexos.

Saber e Não Fazer é o mesmo que Não Saber. É 
muito importante transferir aquilo que aprendemos 
para o ambiente de trabalho.

Além de definir o que se quer é necessário também 
FAZER, e a forma mais poderosa de FAZER é com 
FOCO NO RESULTADO. Agir (Fazer com Foco), é 
concentrar todos as suas energias no seu objetivo 
até o atingir.

Nas organizações que são bem sucedidas, ao transfor-
mar o conhecimento em ação (FAZER), os líderes não 
inspiram medo, mas respeito, carinho e admiração.

António Ambrósio

Formação

Fazer Acontecer
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Ana Ambrósio e António Ambrósio

Após dois anos de uma pandemia com diversas conse-
quências, a Humanidade enfrenta grandes desafios.  A 
guerra, a crise de abastecimento das cadeias logísticas, 
a inflação, as taxas de juro, as alterações climáticas, são 
grandes desafios dos nossos dias, que teremos de ultra-
passar. Como?! Cada um saberá analisar como o poderá 
fazer melhor. Na minha opinião será com perspicácia, 
com criatividade, com iniciativa, com muito trabalho, 
… como Thomas Edison definiu na célebre frase: “... 
1% inspiração e 99% transpiração” e que conseguimos 
aplicar a quase tudo, apesar de hoje em dia a inspira-
ção poder ser algo superior a 1%, continuam estas duas 
qualidades a ser as fundamentais para o sucesso.

Assim neste contexto, ficamos felizes por estarmos num 
negócio que promove o bem-estar, o adorno e a pro-
teção dos edifícios, das estruturas e do mobiliário. Por 
colorirmos a paisagem de Portugal e podermos exibir a 
todos o que fazemos bem.

Ana Ambrósio
Vice-Presidente do Conselho de Administração

Formação

2FLOOR

José Marques e Eugénio Correia a demonstrar a aplicação dos produtos

Em 25.07.22 realizou-se em Rebordosa, nas instalações de 
Ambrósio e Filha, uma formação teórico/prática, sobre os 
produtos da nova Linha 2FLOOR.

A Linha 2FLOOR é destinada à pintura de pavimentos, 
contempla esquemas de pintura para diferentes níveis 
de exigência, passando por soluções de caráter mais 

Formandos participantes na formação

doméstico, marcação rodoviária, pisos desportivos e espe-
cialmente para o revestimento de pavimentos industriais, com 
necessidade de resistência química e mecânica. 

Esta formação foi dada pelo José Marques e pelo Eugénio 
Correia, que demonstraram a preparação e aplicação dos 
produtos.
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Sistema ThermInnov

Eugénio Correia a demonstrar a aplicação do Sistema ThermInnov

No dia 1 de junho, realizou-se uma formação sobre 
Sistema ThermInnov, em Campinho.

A formação foi dada pelo Eugénio Correia.

Formação

Formação Prática a Cliente

Carlos Ferreira a demonstrar a aplicação do produto.

Em 13.05.22, realizou-se uma formação, no posto de 
trabalho, a um cliente do nosso revendedor José Oliveira 
Azevedo.
A formação foi dada pelo nosso assistente técnico Carlos 
Ferreira.

Plas Mate, Plas Soft e Plas Seda com 
Nova Imagem

As Tintas Plas Mate, Plas Soft e Plas Seda, vão ter nova 
embalagem para todas as capacidades.

Embalagem nova de 1L

Embalagem antiga de 1L

Aquataco com Nova Imagem

O Aquataco tem nova embalagem nas capacidades de 1L 
e de 4L. 
Estas embalagens trazem uma maior facilidade na afinação 
automática de cor devido à abertura total.

Embalagem antiga  de 1L

Embalagem nova de 1L

Produtos
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Produtos

Lacamil Plus - Nova gama de esmaltes poliuretanos para mobiliário

O mobiliário lacado representa a simplicidade do acabamento, o toque suave e a varie-
dade do acabamento com cores e brilhos.

No Grupo Tintas 2000 sabemos que para além do resultado final ser importante também 
é o seu processo tal como como se passa num processo de lacagem.

Tendo como foco estas condições o Grupo Tintas 2000 desenvolveu e disponibiliza aos 
seus clientes uma nova gama de esmaltes poliuretanos para mobiliário a gama Lacamil 
Plus.

A gama Lacamil Plus apresenta as seguintes caracteristicas de 
aplicação e acabamentos:

• Aplicação com melhor lacagem, nivelamento e boa tixotro-
pia que permite bom acabamento na vertical.
• Acabamento com excelente cobertura
• Acabamento com boa dureza superficial e resistência ao 
risco.
• Acabamento excelente a nível de suavidade ao tacto.
• Boa resistência ao amarelecimento.
• Lacamil Plus apresenta os seguintes acabamentos de brilho:
 o Lacamil Plus Mate:          20 a 25 u.b.
 o Lacamil Plus Meio Brilho:       50 a 55 u.b.
 o Lacamil Plus Brilhante:            > 93 u.b.

Além destas caracteristicas esta nova gama também apre-
senta as seguintes funcionalidades: 

• Afinação de cores claras realizada a partir do Lacamil Plus 
Branco.
• Endurecedor Lacamil Plus, comum para todos os produtos 
da gama Lacamil Plus: brancos e cores.
• Proporção de mistura 2:1 em volume.
• Comercialização em Kits de 25Kg Esm. + 10L End.; 5Kg + 
2L Tintas; 1Kg Esm. + 0,4L End.

A gama Lacamil Plus diferencia mais uma vez o Grupo Tin-
tas 2000 como uma das empresas que aposta na inovação e 
melhoria dos produtos que comercializa e que vão de encon-
tro à qualidade e à performance exigida pelos seus clientes.

Adriano Reis
DID Indústria de Mobiliário

4ª Taça de Portugal Estrada Feminina

No dia 14 de maio, realizou-se a 4ª Taça de Portugal Es-
trada Feminina Cidade da Maia, inserida no Campenato 
Regional Associação de Ciclismo do Porto (ACPORTO).

Desporto

Linha de partida da prova

A prova foi disputada em 3 categorias: 37,4 km – 2 Voltas 
– Cadetes, Masters 50 e 60; 56,1 km – 3 Voltas – Juniores, 
Masters 30 e 40  e 74,8 km – 4 Voltas – Sub 23 e Elites.

A Tintas 2000 foi um dos patrocinadores desta prova.
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Ricardo Azevedo 

O nosso cliente Ricardo Azevedo participa em diversas 
provas de ciclismo vestido a rigor com equipamento onde 
é vísivel, com grande destaque, o Grupo Tintas 2000.

Ricardo Azevedo com equipamento do Grupo Tintas 2000

Clube Desportivo Os Valpacinhos

A equipa de futebol do Clube Desportivo Os Valpacinhos 
joga, agora, com a Tintas 2000 nos seus novos equipa-
mentos.

Equipa de futebol Os Valpacinhos

Desporto

Passeio ao Peso da Régua 

No dia 08.10.2022, o grupo de ciclismo do Cliente Miranda e Couto fez um passeio ao Peso da Régua. A “étapa” foi de 
118Km, tenho tido inicio em Vila Nova de Gaia.

Diniz Sousa, Paulo Gama, Miguel Santos, Teófilo Couto, Leonardo Couto e Domingos
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F1 in Schools

Filipe Cardoso, Teresa Martins, Gonçalo Mateus, António Costa, Nuno Leite 
e Catarina Varum

No passado dia 7 de junho, decorreu a final regional do 
concurso “F1 In Schools”.
O concurso consistiu na criação de um pequeno carro de 
corrida ao estilo dos carros de Fórmula 1.

A equipa Hermes, constituída por António Costa, Catari-
na Varum, Filipe Cardoso, Gonçalo Mateus, Nuno Leite e 
Teresa Martins, participou na final, ganhando o 2º lugar 
no concurso, sendo assim apurada para o nacional a 
decorrer nos dias 27 e 28 de Julho em Coimbra.

A Tintas 2000 forneceu as tintas necessárias para pintar o 
carro.

Carro vencedor do 2º lugar

Gonçalo Azevedo

Gonçalo Azevedo sagra-se campeão 
nacional

No fim de semana de 31 de março a 3 de abril, o nadador 
Gonçalo Azevedo, do Clube de Natação da Maia, sagrou-se 
campeão nacional na prova dos 100m costas e duas vezes 
vice- campeão na prova dos 100m livres e 200m livres.

A Tintas 2000 felicita o atleta pelos bons resultados obtidos.

Equipa Apollo com as medalhas e troféu do 2º lugar

A Equipa Apollo, formada por 6 alunos da Escola Se-
cundária Dr. Manuel Laranjeira, em Espinho, participou no 
concurso F1 In Schools, que decorreu no dia 7 de junho, 
no Europarque em Santa Maria da Feira. O concurso con-
sistiu na criação de um mini-carro semelhante ao de For-
mula 1 através de um bloco de poliuretano.
A equipa alcançou um excelente 2º lugar, sendo assim 
apurada para o nacional!

A Tintas 2000 forneceu as tintas necessárias para pintar o 
carro.

Desporto
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Campo de golfe em Vale de Pisão

Torneio de golfe Rotary Club da Maia

No passado dia 28 de Maio, no Club de Golf de Vale de 
Pisão realizou-se um torneio de Golf Solidário com o ob-
jetivo de angariação de fundos para a missão Sorrisos de 
Esperança, com o apoio da Câmara Municipal da Maia, 
aos refugiados da Ucrânia. 

Este evento de Golfe teve como resultado o apoio du-
rante um ano a 23 ucranianos, em bens frescos perecíveis.

A Tintas 2000 foi um dos patrocinadores do torneio 
solidário.

Circuito Internacional de Vila Real

Carro de António Barros

Nos dias 2 e 3 de julho, decorreu o Circuito Internacional de 
Vila Real, onde estiveram cerca de 200 000 pessoas a assistir.
O piloto António Barros, conquistou um lugar no pódio nas 
duas corridas: 1º lugar e 3º lugar, com as cores da Tintas 2000.

António Barros no pódio acompanhado dos outros vencedores

Circuito do Estoril

Carro de António Barros

Nos dias 24 e 25 de setembro, decorreu o Circuito Estoril, 
onde o piloto António Barros participou tentando manter o 
seu lugar na frente do campeonato.

A Tintas 2000 esteve em grande destaque no carro do piloto.

Carro de António Barros na linha de partida do Circuito

Desporto
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Desporto

ColoRIR

Peregrinos a caminho de Fátima

Peregrinos com chapéus e mochilas da Tintas 2000

No mês de maio, a Tintas 2000 “acompanhou” um grupo 
na sua peregrinação a Fátima.

VII BARCELOS OPEN

O Clube de Ténis da Escola Secundária Alcaides de Faria, 
realizou entre os dias 28 e 31 de agosto, o VII BARCELOS 
OPEN. Sendo um torneio de referência onde vários atletas 
nacionais participaram.

A Tintas 2000 foi um dos patrocinadores do evento.

Cartaz do VII BARCELOS OPEN

Concentração Motard Prado 2022

Entrada da concentração motard

A Concentração Motard Prado realizou-se nos dias 27, 28 
e 29 de maio na Vila de Prado.
O evento contou com diversos artistas, Feira Motard, 
Camping e Tatuagens.

A Tintas 2000 patrocinou o evento.

Concentração Internacional de Motos 
de Góis

Nos dias 18 a 21 de agosto decorreu a 29ª Edição da Con-
centração Internacional de Motos de Góis. O evento con-
tou com a presença de mais de 15 mil motards.

A Tintas 2000 e o nosso cliente Pintagóis marcaram pre-
sença neste evento.

Concentração Internacional de Motos de Góis
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Projeto CLDS 4IN - Atividade 
“Mãos à obra em família”

Chão do recreio pintado com Tintas 2000 

O projeto “Jogos de exterior pintados no chão” foi reali-
zado pelos alunos do 6.ºE, 6.ºF, 6.ºI e 6.ºJ da Escola E.B. 
2,3 do Castêlo da Maia, no âmbito do Trabalho Colabo-
rativo.

A Tintas 2000 ofereceu tintas de várias cores, para a 
pintura do recreio.

Projeto “Jogos de exterior pinta-
dos no chão”

Chão do recreio pintado com Tintas 2000 

No dia 28 de maio, a Escola Básica Parada-Carreira, jun-
tou os encarregados/as de educação e as crianças na 
pintura de alguns jogos tradicionais no chão do recreio.

A Tintas 2000 forneceu as tintas necessárias para a 
pintura.

Pais vestidos com t-shirts da Tintas 2000

“Há festa na Escola”

No dia 7 de maio, os pais dos alunos que frequentam 
a Escola EB1/JI Castelo da Maia, participaram na inicia-
tiva “Há festa na Escola”.

Os pais das crianças vestiram-se a rigor com t-shirts da 
Tintas 2000.

Dia da Criança

Alunos com livros de colorir da Tintas 2000

A Escola de Mondim preparou um dia com muitas ativi-
dades para as crianças celebrarem o Dia da Criança, sendo 
umas das atividades pintar o livro de colorir da Tintas 2000.

ColoRIR
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ColoRIR

Escola de Mondim de Basto

Alunos com bonés da Tintas 2000

Os meninos da Escola de Mondim de Basto visitaram, no 
dia 30 de junho, o Zoo em Vila Nova de Gaia e estavam 
protegidos do sol com bonés da Tintas 2000.

ASAS de Ramalde

Idosos da ASAS de Ramalde e assistentes da instituição

O Centro de Dia da Associação de Solidariedade e Acção 
Social (ASAS) de Ramalde, levou os idosos para passarem 
um dia na praia. A Tintas 2000 ofereceu os bonés, as t-shirts 
e as mochilas.

No dia 10.08, a Quinta Pedagógica Mundo Racional, em 
Mandim, na Maia, recebeu a visita de António Ambrósio 
e da Vânia Gomes. 

Este espaço é um Centro de Estudos inserido num meio 
rural onde as crianças estudam durante o Ano Letivo e 
onde podem passar as suas férias de Verão. Também tem 
uma escola de equitação para crianças e espaços para 
festas de aniversário. As crianças colaboram nas tarefas 
da quinta e fazem inúmeras atividades ligadas à natureza.

A Tintas 2000 ofereceu tintas para a repintura de alguns 
espaços e equipamentos.

Quinta Pedagógica Mundo Racional

António Ambrósio, Carolina Montenegro, Adriano Gavina e Ary Silva

Crianças com o Livro de Colorir do Grupo Tintas 2000

Na Escola Básica de Alto Soutelo em Fânzeres e na Es-
cola Básica de Frejufe em Silva Escura, na Maia, o Dia 
Mundial de Criança, 1 de junho, foi marcado por diversas 

Dia da Criança na Escola Básica de Alto Soutelo e Escola Básica de Frejufe

Chão do recreio pintado com Tintas 2000 

atividades, como colorir o nosso livro de pinturas e pintar 
um recreio colorido. 
A Tintas 2000 forneceu as tintas necessárias para esta 
pintura.
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Associação Partilhas e Cuidados 
Escola do Ser

ColoRIR

A nova sede da Associação Partilhas e Cuidados foi inaugu-
rada no mês de junho. 
As obras desta sede decorreram desde junho do ano transa-
to e finalmente, este ano, abriu portas para a comunidade 
oncológica.

Esta associação de apoio ao doente oncológico está situada 
no edifício de uma antiga escola, que agora foi convertido 
num espaço para esta comunidade.

A Tintas 2000 ofereceu as tintas para a pintura das insta-
lações.

Traseira da Escola do Ser pintada com Tintas 2000

Escadórios da Humanidade

No dia 24.09.22, realizou-se, no Santuário do Bom Jesus, 
em Braga, um evento que juntou várias corporações de 
bombeiros de norte a sul do país, bem como da Roménia, 
Polónia, Espanha, Dinamarca, Reino Unido e Alemanha, 
num total de 611 bombeiros.
Trata-se da prova mais desafiante, em Portugal, para 
bombeiros, com 566 degraus e 166m de desnível positivo, 

Cartaz do evento Bombeiros na entrada do escadório Ariana Gonçalves, filha do colaborador Daniel 
Gonçalves

carregando cerca de 30 quilos de material de combate a incêndio 
urbano.
Também se realizou a bênção dos capacetes dos bombeiros 
que participaram na prova.

A Tintas 2000 foi um dos patrocinadores deste evento.

Escola de Moreira de Cónegos 

Os pais dos alunos da Escola Primária de Moreira de Có-
negos, pintaram o pavimento, com o objetivo de recriarem 
jogos tradicionais para as crianças.

A Tintas Marilina ofereceu as tintas para as pinturas.

Pavimento da Escola pintado com Tintas Marilina
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Somos a Nikita Pruis e o Ricar-
do Lopes e iniciámos a nossa 
empresa de pintura com o 
nome Colour Castle Lda em 
2020. Depois de um curso 
oficial de 3 anos e 4 anos de 
experiência a trabalhar como 
pintores de construção civil 
na Alemanha, decidimos nos 
relocalizar para Turquel, Alco-
baça.

Colour Castle

Para nós não é só um trabalho, adoramos o que fazemos 
e estamos sempre à procura de alcançar a perfeição em 
cada trabalho. Todos os trabalhos são importantes, para 
cada cliente tenham o seu próprio Castle. Com a nossa 
maneira de trabalhar conseguimos até hoje ter sempre 
trabalho desde que iniciámos e conseguimos fazer muitos 
clientes satisfeitos com o nosso trabalho.

A nossa área de trabalho é toda a zona centro oeste in-
cluindo a zona de Lisboa derivado à proximidade.
Temos os nossos andaimes, lavamos com máquinas de alta 
pressão o exterior e reparamos todas a superfícies dani-
ficadas como pintamos exteriores e interiores incluindo 
mobílias, portas, colocação de papel de parede e fazemos 
impermeabilizações.

Nós não procuramos só fazer as casas bonitas mas tam-
bém dar a entender a cada cliente o porquê do que acon-
teceu à tinta anterior e encontrar soluções para prevenir 
o aparecimento de novas rachas e também o porquê de 
usar uma boa tinta ser tão importante. Infelizmente alguns 
casos não são sempre possíveis derivado a problemas es-
truturais. Mas com o procedimento certo e usando as tinta 
das Tintas 2000 conseguimos providenciar à sua casa uma 
pintura fresca e duradora e dando também toda a pro-
teção necessária às suas paredes.

Estamos muito contentes com o trabalho da Tintas 2000 
por causa da qualidade e de toda a informação individual 
que nos conseguem providenciar e muito entusiasmados 
com todos os trabalhos futuros que virão.

Nikita Pruis e Ricardo Lopes

Morada e Contactos:
Colour Castle Lda,
Turquel - Alcobaça 
Tlm. 917024831 
Email: colourcastle@hotmail.com
Facebook: @colourcastlepinturas 

Moradia familiar pintada pela Colour Castle

Moradia familiar pintada pela Colour Castle

Interior de moradia familiar pintada pela Colour Castle

Parceiros no Sucesso
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Ficha Técnica

Revendedores

Ferragens Taipense

A Marilina tem mais um novo revendedor na zona de Caldas 
das Taipas, em Guimarães.

Morada e Contactos:
Ferragens Taipense, Lda.
Rua Comandante Carvalho Crato - Caldelas
Caldas das Taipas - 4805-104 Guimarães
Tl.: 253 473 586 | ferragenstaipense@gmail.com

Drogaria Ferragens de S.Pedro

No dia 17.09.22, o nosso revendedor Drogaria Ferragens de 
S.Pedro, mudou de instalações para um novo espaço, em 
Figueiró, Paços de Ferreira. Esta nova loja, para além da sua 

Morada e Contactos:
Drogaria Ferragens de S.Pedro
Avenida da Liberdade, nº98 
4590-196 Figueiró, Paços de Ferreira
Tlm Adelino Carneiro.: 918 843 696 | ferragensspedro@gmail.com

Exterior da loja

Exterior da loja Interior da loja

ótima localização, possui uma maior área de exposição.
A Tintas 2000 conta com um espaço dedicado, neste re-
vendedor.


