
R. Antº Augusto Cabral, 16
(frente ao Continente
e ao Lar de São José)
2ª a 6ª das 9 às 17 h

Pagamento de assinaturas

CÂMARA RECORRE À BANCA PARA EXECUTAR
PACOTE DE OBRAS NO CONCELHO
Na última reunião do executivo foi aprovado que a autarquia torriense vai avançar com um pedido de empréstimo com vista
à execução de diversas obras municipais. Entre elas a rede viária do concelho. | p. 5

A empresa torriense Limas Techniek foi responsável por todo o trabalho de engenharia, instalação elétrica e instrumenta-
ção de uma das maiores plataformas petrolíferas construídas na Holanda e na Europa nos últimos anos. Um projeto que
o Badaladas foi conhecer, numa visita única e exclusiva nos estaleiros da Heerema, perto do porto de Roterdão. | Destacável

Torrienses constroem
uma das maiores

plataformas na Holanda

POLÍTICA

JSD defende o regresso da Festa da

Juventude para animar a cidade

A Juventude Social Democrata de Torres Ve-

dras irá propor aos órgãos municipais o re-

gresso da Festa da Juventude, evento co-or-

ganizado pelo setor da juventude da Câma-

ra Municipal, associações juvenis e escolas

do concelho, que não ocorre desde maio de

2010. | P 9

IGREJA

Dioceses celebram Semana de

Oração pelas Vocações

A Igreja Católica em Portugal celebra até ao

próximo domingo a 53ª Semana de Oração

pelas Vocações, inspirada na mensagem do

papa que convida “todos” os católicos a “res-

ponsabilizar-se” por uma área essencial da

Igreja. | P 14

DESPORTO

Atleta do ATV vai participar na

mais dura prova de BTT do mundo

O atleta Pedro Narciso, da equipa ATV -

Torres Vedras, vai participar na edição 2016

da Titan Desert, uma das provas mais duras

do mundo do BTT, numa extensão de 600

km, que se realiza de 24 a 30 deste mês em

Marrocos. | P 29
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Considerada a maior do país e da Península Ibérica

Antiquoeste abre uma nova loja/galeria
na Fonte Santa

GDAuto inaugura nova concessão Peugeot
e Seat em Torres Vedras 

FERNANDO MIGUEL
[ fernandomiguel@badaladas.pt ]

Fundada em abril 1996 por António Luís Reis
Gomes, natural da Cova da Moura, localidade
da freguesia de São Mamede da Ventosa, a
empresa do ramo da compra e venda de anti-
guidades denominada Antiquoeste abriu ao
público no passado sábado, dia 9, uma nova
loja/galeria sucursal na Fonte Santa, em Torres
Vedras, nas antigas instalações da Gráfica Tor-
riana. Um mesmo espaço-sede com a mesma
vocação e designação já tinha sido aberto há
cerca de 15 anos na zona industrial Valverde,
nos Casalinhos de Alfaiata, na freguesia da Sil-
veira.

Tudo começou com António Luís, então
com 20 anos, a vender peixe de porta em por-
ta e em simultâneo a comprar as peças antigas
que as pessoas queriam ver-se livres delas.
Nessa altura só vendia para revenda, enquanto
as peças ficam num armazém que tinha na sua
terra-natal. Mais tarde, com o avolumar do ne-
gócio, surge depois um outro armazém nos
Casais da Raimonda, localidade também ela
situada na freguesia da Ventosa.

É então que aparece logo a seguir, por vol-
ta do ano 2000, o armazém loja de exposição
e venda em Valverde, com uma área total (co-
berta e descoberta) na ordem dos 15.000 m2.
A da Fonte Santa, agora aberta ao público des-
de o sábado passado, tem uma área total de
10.000 m2 e a empresa-mãe que lhe deu no-
me, a Antiquoeste, é já por isso considerada
como a maior loja do ramo em Portugal e na
Península Ibérica.

As peças que se encontram ali em exposi-
ção são, sobretudo, de origem nacional, haven-
do no entanto uma ou outra peça internacio-
nal para venda. Vendas essas que vão parar es-
sencialmente a países como os Estados Unidos,

França, Espanha, Alemanha, Itália e Argélia, en-
tre outros.

Uma novidade entre a loja de Valverde e a
da Fonte Santa é que esta última expõe agora
também viaturas antigas de marcas como Ja-
guar, Pontiac, Peugeot 203 e MG, todas elas
dos idos anos 20 e 30 do século passado. Até
um trator agrícola lá se encontra também em
exposição para venda. Outra “jóia da coroa” da
Antiquoeste é o elevador que esteve ao serviço
do antigo Hotel Avis, hoje Sheraton, em Lis-
boa, que o empresário Calouste Gulbenkian
utilizava quando ali estava hospedado.

Com 10 funcionários no seu serviço per-
manente e outros tantos eventuais quando é
preciso um trabalho adicional de cargas e des-
cargas, a empresa de antiguidades, velharias e
curiosidades várias designada por Antiquoeste

também tem uma oficina para restauro de pe-
ças. Está aberta ao público das 9h30 às 13 e

das 14h30 às 19 horas de segunda-feira a sá-
bado (incluindo feriados).

Antiquoeste abriu uma nova loja/galeria sucursal na Fonte Santa, nas antigas instalações da Gráfica Torriana

DR

Empresa tem 10 funcionários no seu serviço permanente

DR

DRA Peugeot e a Seat voltaram a ter uma concessão em Torres Vedras, agora com a empresa
GDAuto, abrangendo os concelhos de Torres Vedras, Mafra, Alenquer, Arruda dos Vinhos, So-
bral de Monte Agraço e Lourinhã. O projeto GDA é composto por quatro unidades de negócio,
designadamente: a representação e comercialização de viaturas novas, a venda de peças, a pres-
tação de serviços de assistência pós-venda e o comércio de viaturas usadas. Para 2016 o claim da
GDAuto será “ inovar para crescer”. Para isso a empresa quer ser diferente e desenvolver uma
estratégia diferenciadora dentro do panorama do mercado automóvel português. Desde o início
do projeto que a sua missão assenta no crescimento e desenvolvimento orgânico e na criação de
valor de forma sustentada em parceria com os clientes e fornecedores, defendendo os interesses
dos colaboradores, acionistas e das comunidades onde está inserida.

O seu foco passa por aumentar a notoriedade da marca GDAuto na região Oeste e ao mes-
mo tempo posicionar-se no mercado de uma forma clara e transparente, garantido a excelência
aos seus clientes em tudo aquilo que faz e serviços que presta.


