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Queijo de Azeitão 

Da Arrábida a Manhattan 
Por Alexandra Lucas Coelho 
14.05.2004 
Um dos fins desta história é o número 257 da Bleeker Street (Greenwich Village, 
Manhattan). Aqui está estabelecido o Murray's, "gourmet" de queijos que se declara o 
mais antigo de Nova Iorque. Na tábua de celebridades, entre gorgonzolas e roqueforts, 
verdadeiro luxo são uns pequenos embrulhos de 250 gramas com uma estampa a dizer: 
"Queijo de Azeitão - produção artesanal, Fernando de Oliveira Simões, Quinta do Anjo". 
São quatro vezes mais caros do que comprados ao quilo na origem, e estão entre os 
mais caros do mundo. Cada queijinho custa 20 euros. 

  
  
 

 

 

Siemens Portugal 

O maior laboratório de Portugal 
Por Luís Miguel Viana 
13.05.2004 
Os longos pisos cheios de gente a trabalhar, tão propícios ao ruído e à agitação, na 
Siemens Portugal não parecem produzir qualquer efeito. Há mais de 700 engenheiros, 
 a esmagadora maioria portugueses, a dedicarem-se quase em silêncio à investigação 
 e ao desenvolvimento (I & D) de tecnologias de informação e comunicações. 

  
  
 

 

 

Empresa portuguesa apostou nos telemóveis e realidade virtual 

YDreams investe em Portugal para competir 
globalmente 
Por : 
13.05.2004 
No ano em que completa o seu quarto aniversário, em Junho próximo, a YDreams 
espera atingir uma facturação de 5 milhões de euros, o que corresponde a um 
crescimento de mais de 300 por cento face ao ano anterior. 

  
  
 

 

 

Empresa dedicada à realidade virtual e a sistemas a três dimensões 

Ydreams: das instalações interactivas aos sistemas 
3D 
Por : 
13.05.2004 
Além do jogo "Undercover" e do canal de mapas para a Vodafone, a YDreams 
desenvolveu, também para esta operadora móvel, no ano passado, um outro projecto 
que considera muito importante: o The Cube. 
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BookMarc, de Coimbra 

Uma empresa portuguesa a tratar do espólio de 
George Orwell 
Por Álvaro Vieira 
12.05.2004 
Se a facturação fosse o único critério disponível para aferir do sucesso de uma 
empresa, a BookMarc estaria necessariamente arredada de qualquer "ranking" relativo 
ao ano transacto. 

  
  
 

 

 

Algumas empresas com forte potencial de crescimento 

Instituto Pedro Nunes vai construir nova incubadora 
de empresas 
Por Álvaro Vieira 
12.05.2004 
A WIT-Software criou alguns dos jogos de telemóvel disponibilizados aos clientes da 
Vodafone. A Critical Software contribui para a fiabilidade de sistemas informáticos da 
NASA, da Agência Espacial Europeia e da Intel, e tem delegações em Lisboa e Sillicon 
Valley. 

  
  
 

 

 

Quinta do Crasto, especializada em vinhos tintos 

O Douro que conquistou a América 
Por : 
12.05.2004 
A Quinta do Crasto, bela quinta duriense e uma das mais antigas, 130 hectares de 
terrenos, dos quais 70 de vinhas, sendo 14 hectares de vinhedos muito velhos, está a 
viver o último ano de uma década gloriosa no respeitante ao reconhecimento da 
excelência e constância de qualidade dos seus vinhos tintos de mesa. 

  
  
 

 

 

Produtores de vinho tinto e do Porto 

Os "Douro boys" e a "revolução dos tintos" 
Por : 
12.05.2004 
Chamam-se a si próprios "Douro Boys" e, por isso, é assim que são designados em 
revistas especializadas de vinhos, sobretudo as de língua inglesa, mas também 
espanholas, alemãs e brasileiras. Nos sítios da Internet espalha-se a notícia do 
nascimento dos "Douro Boys". 

  
  
 

 

 

Vitacress Salads 

O maior produtor de agriões da Europa 
Por Idálio Revez 
12.05.2004 
Nos finais dos anos 70, Malcolm J. Isaac, então de férias no Algarve como tantos dos 
seus compatriotas, percebeu que o sol da região podia ser aproveitado de outras 
maneiras que não o simples turismo. Foi aí que teve a ideia de fazer uma plantação de 
vegetais no Vale Verde, a poucas centenas de metros de distância de um 
empreendimento turístico. Foi um tremendo sucesso. 
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Investigação em robótica marinha no Instituto Superior Técnico 

Um veículo marinho único no mundo 
Por Teresa Firmino 
10.05.2004 
O cheiro a resina entranha-se tão depressa nas narinas que ficam a doer. Pelo barulho 
de máquinas, o pó no ar e vários operários, com batas brancas, de um lado para o 
outro, vê-se que a azáfama é grande. 

  
  
 

 

 

Instituto Gulbenkian de Ciência, em Oeiras 

Um ninho de formação de líderes científicos 
Por Clara Barata 
07.05.2004 
Cientistas com 20 e tal, 30 e poucos anos, a liderar equipas e projectos de investigação 
em áreas inovadoras e de fronteira? Parece quase impossível que tal descrição 
corresponda a algo que se passa em Portugal, mas na verdade descreve o que se 
passa no Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC), em Oeiras. 

  
  
 

 

 

Projecto da Liga da Protecção da Natureza 

Ecolatifundiários no coração do Alentejo 
Por Ricardo Garcia 
06.05.2004 
A ideia surgiu num lampejo, enquanto Miguel Vieira ouvia uma cassete, no seu carro, 
numa viagem entre Setúbal e Lisboa. Mas não era música a fonte de inspiração. O 
então vice-presidente da Liga para a Protecção da Natureza (LPN) vinha de uma 
reunião na sede da Reserva Natural do Estuário do Sado, à qual assistira munido de um 
gravador. 

  
  
 

 

 

Estágio do sector 

Mestres a moldar a imagem de Portugal 
Por Nelson Marques 
05.05.2004 
É curioso que falar do fabrico de moldes para plásticos cause ainda estranheza em 
muita boa gente. Mesmo quando a indústria portuguesa é uma referência mundial nesta 
área e quando os moldes estão indirectamente presentes nos nossos gestos mais 
quotidianos. 

  
  
 

 

 

Ipatimup 

Os "filhos da revolução" ou uma ronda à "malta 20 
valores" 
Por Andrea Cunha Freitas 
04.05.2004 
O célebre patologista avança pelo corredor do Ipatimup e já vem a lançar palavras pelo 
ar. Traz os seus característicos óculos com lentes grossas a escorregar pelo nariz e um 
sorriso rasgado a crescer nos lábios. Sei como se chama, mas prometi não citar o nome 
nem uma vez. 
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Investigação feita em Portugal e no estrangeiro 

Ipatimup: pelo mundo fora e dentro 
Por Andrea Cunha Freitas 
04.05.2004 
Se o lema "vá para fora cá dentro" não tivesse ainda sido adoptado pelo turismo 
nacional, o Ipatimup seria seguramente um legítimo detentor da divisa ou, pelo menos, 
um forte candidato. Desde a sua formação, e, sobretudo, nos últimos anos, o instituto 
faz questão de incentivar e apoiar qualquer tipo de aprendizagem dos seus 
investigadores "no estrangeiro". 

  
  
 

 

 

André Carrilho atingiu o êxito internacional como ilustrador 

"Desenhar é fácil, o sucesso é que é complicado" 
Por Lucinda Canelas 
21.04.2004 
Está bem que era Macau, mas André Carrilho tinha apenas 17 anos quando começou "a 
sério", com uma página fixa no "Ponto Final". Hoje, 12 anos depois, é um dos principais 
ilustradores da imprensa portuguesa e um dos poucos que conseguiram chegar às mais 
importantes publicações do mundo. Os seus clientes habituais são o "Independent on 
Sunday" e o "New York Times Book Review", onde faz as capas com frequência. 

  
  
 

 

 

André Carrilho, ilustrador 

"O que faço deve ser de alguma maneira ilustração 
portuguesa" 
Por Lucinda Canelas 
22.04.2004 
André Carrilho lembra-se bem do dia em que recebeu pelo telefone a notícia do prémio 
de ouro para "portfolio" de ilustração da Society for News Design (2002) - o seu bilhete 
para a internacionalização. "Sabia que o Jorge Silva tinha mandado os meus desenhos 
para aquela categoria, mas nem queria acreditar. Comecei a chorar. Foi muito 
estranho." 

  
  
 

 

 

Histórias de um país de sucesso 

Uma ideia à conquista do globo 
Por : 
23.04.2004 
Uma casa de dois andares, com flores no quintal e sol ao fim da tarde é um cenário de 
sonho. É, talvez, o último sítio onde se imagina uma empresa de tecnologia capaz de 
"reinventar" os processos de outras empresas. No entanto, essa empresa existe, é 
portuguesa, já foi premiada e escolhida para importantes projectos internacionais. Eis a 
OutSystems. 

  
  
 

 

 

Histórias de um país de sucesso 

Uma empresa "multi-resistente" chamada Bial 
Por Andrea Cunha Freitas 
27.04.2004 
Foi com dois homens cujo nome começava por "al" que tudo começou. É necessário 
recuar a 1908 colocando a acção na farmácia do Padrão, no Porto. O "patrão" era o 
senhor Almeida e, aos 14 anos, Álvaro Portela torna-se o seu paquete. 

  
  
 

 

 Percurso de Paulo Rosado 

Uma paixão chamada engenharia 
Por Inês Sequeira 
07.05.2004 
Ainda miúdo, Paulo Rosado entretinha-se a fazer experiências e a alimentar a sua 
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curiosidade pela electrónica e electrotecnia. "Tinha uma espécie de oficina dentro do 
quarto", diz. Ao recordar esses momentos solta um sorriso. Engenhos ou pequenas 
construções, tudo servia para se divertir e ocupar os momentos em que não estava nas 
aulas. 

  
  
 

 

 Casos de sucesso 

OutSystems: dos aeroportos aos concursos de 
música 
Por PÚBLICO 
07.05.2004 
Foi durante a segunda metade de 2002 que a OutSystems resolveu entrar em outras 
áreas para além das telecomunicações móveis. Voltou-se para os mais diferentes 
sectores e foi à procura de mercados maiores, acabando por conquistar clientes como 
 a Brisa, a ANA - Aeroportos de Portugal, a Transgás ou a EDP. 

  
  
 

 

 Grupo 3B - Biomateriais, Biomiméticos e Biodegradáveis 

Engenharia dos tecidos no topo da investigação 
europeia 
Por Nelson Marques 
07.05.2004 
Revolucionaram a engenharia de tecidos ao utilizar pela primeira vez amido de milho 
em aplicações biomédicas. Houve quem os julgasse loucos, mas operaram uma 
revolução. Hoje a investigação do grupo 3B da Universidade do Minho é reconhecida 
nos quatro cantos do mundo. 
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