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CTCV realiza webinar à distância
“Sistemas de Gestão: Requisitos à luz dos tempos actuais / Metodologias de auditoria à distância - modelo
CTCV” decorre hoje, entre as 16h00 e as 17h00.

Revigrés lança vídeo
sobre projecto Revidry
Investigação Parceria com CTCV, UA e JUCA resulta no desenvolvimento
de um novo processo de produção de revestimentos e pavimentos cerâmicos
em porcelânico, através da preparação da pasta por via seca
A Revigrés lançou um vídeo
promocional sobre o projecto
Revidry, do qual o CTCV – Centro Tecnológico da Cerâmica e
do Vidro também é parceiro.
Este projecto de investigação
foi liderado pela Revigrés, em
parceria com o CTCV, a Universidade de Aveiro e a JUCA.
O Revidry foi co-financiado
pelo programa Compete 2020,
Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.
O projecto Revidry pretendeu desenvolver um novo processo de produção de revestimentos e pavimentos cerâmicos em porcelânico, através da
preparação de pasta por via
seca, tornando o processo
mais eco-eficiente e economicamente mais vantajoso. As
grandes preocupações ambientais, nomeadamente a escassez de água e a redução do

O projecto está a ser divulgado através de um vídeo

consumo energético, de emissões de CO2 e outros tipos de
poluentes, tornam a investigação em novos métodos de produção muito relevante.
O processo de preparação de
pasta cerâmica tradicional, por
via húmida, utiliza elevadas
quantidades de água como

meio de moagem. Posteriormente, no processo de atomização, esta água é removida
por secagem, com um consumo elevado de gás natural.
A preparação de pasta cerâmica por via seca permitirá reduzir de forma expressiva a
utilização de água e minimizar

Loja do Canto completou
80 anos de actividade
BALANÇOArtigos de retrosaria, têxteis lar, tecido a metro,
roupa interior para homem e
senhora, vestuário para os ranchos folclóricos constituem o
sortido da Loja do Canto que,
em Março completou 80 anos,
pelo que se assume como uma
das mais antigas lojas do comércio tradicional da Baixa de
Coimbra.
E apesar da crise provocada
pela pandemia, a Loja do Canto
vai manter-se aberta, logo que
a situação o permita, tal como
explicou Fernando Garcia, o
proprietário da loja.
Trata-se de uma loja familiar,
pois tal como recorda Fernando Garcia, «foi o meu avô
que abriu a loja em 1940. Nessa

Loja do Canto situa-se na Rua do Corvo, em Coimbra

altura era apenas uma pequena
loja que vendia tecido a metro.
Passados pouco anos, foi também o meu avô que comprou

o prédio e em 1974 transformou o prédio antigo em seis
apartamentos e claro, a loja
nova». Ao longo destes anos, a

a posterior secagem, com ganhos económicos e ambientais
significativos.
Este projecto visou desenvolver e optimizar o processo
de preparação de pasta cerâmica para a prensagem com
pós processados por via seca,
garantindo características
idênticas ou superiores aos pós
obtidos por via húmida, designadamente elevada fluidez,
compatibilidade e sinterabilidade. Este projecto iniciou-se
em 2017 e finalizou em 2019.
A Revigrés, que se situa em
Barrô, Águeda, é uma referência no mundo cerâmico, especializada na produção de revestimentos e pavimentos cerâmicos.
Constituída em 1977 por um
grupo de empresários, a Revigrés contou, durante os seus
primeiros 30 anos, com a presidência e o impulso do seu
fundador, Adolfo Roque.|

loja esteve sempre nas mãos
da família. Primeiro o avô, depois o pai e hoje Fernando Garcia, que conta ainda com a colaboração do filho e tem ainda
mais dois empregados.
A loja é pequena mas tem
muito movimento, pois tal
como explica Fernando Garcia,
os artigos são muito procurados. Além dos já referidos, a
Loja do Canto tem também
uma grande variedade de fardas de trabalho, seja para médicos, enfermeiros, hotelaria.
«São artigos de qualidade
pois a Loja do Canto dá preferência aos fornecedores nacionais e, especialmente, a fábricas
da região», afirma.
A título de exemplo, refira-se
que no que diz respeito aos
soutiens, por exemplo, trabalha
com a Sylvan, uma marca com
unidade industrial em Antanhol
e com a Ful Box, na Mealhada,
entre outras. |

