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Bolas SA inaugura novo Centro Logístico
No passado dia 21 de Setembro a Bolas SA inaugurou o seu novo Centro Logístico 
em Évora, realizando simultaneamente o Seminário Telwin

Contando já com 54 anos de atividade, a empresa eborense reuniu parceiros comerciais e amigos na sua 
cidade de origem para a inauguração de mais um espaço que surge como complemento da Sede, visando maior 
capacidade de armazenamento e resposta às exigências do mercado.
 
Nas palavras da Diretora de Marketing e Administradora da empresa, Elizabete Bolas, “o mercado sofreu com a 
mais recente crise económica, mas nós conseguimos manter o crescimento da faturação, sendo que nos dois 
últimos anos temos vindo a notar um crescimento ainda mais sustentado e palpável”. 
Com 33 marcas representadas e uma carteira com cerca de 300 clientes (rede de revendedores), o objetivo 
da empresa passa por “oferecer soluções de qualidade em equipamentos e serviços para a indústria e para 
o profissional exigente, acrescentando valor ao negócio dos nossos clientes”. Elizabete Bolas sublinha que a 
empresa é reconhecida no mercado por mais-valias como excelência, orientação para o cliente e compromisso, 
e é neste contexto que surge novo Centro Logístico da BOLAS.

Rui Bolas, administrador da empresa, referiu que este investimento permite melhorar prazos de entrega e 
possibilitará a aquisição de stock em maior quantidade, de forma a obter preços mais competitivos junto dos 
fornecedores e a assegurar uma maior capacidade de resposta às necessidades da rede de revendedores da 
BOLAS SA. 



Após as intervenções dos Administradores Guilherme e Rui Bolas, seguiu-se o Seminário 
Nacional de Revendedores TELWIN, marca italiana de aparelhos de soldar, corte de 
plasma e carregadores de bateria, representada pela BOLAS em Portugal há 36 anos, o 
que justifica a relação próxima entre os administradores de ambas as empresas. “Temos 
grande amizade, carinho e respeito pela família fundadora da Telwin”, referiu Guilherme Bolas na presença de 
Antonio e Stefano Spillere. 

Entre as várias novidades apresentadas no seminário, destacou-se a linha de inverters Xtreme, o D-Arc para 
reparações em chapa metálica na soldadura MIG-MAG, bem como o novo software Quantum totalmente 
desenvolvido pela Telwin com o objetivo de facilitar a interação entre o técnico e a máquina permitindo uma 
monitorização abrangente dos parâmetros de trabalho.

Terminada a apresentação das iniciativas de Marketing para a Telwin por Elizabete Bolas, seguiu-se uma sessão 
de demonstrações dos produtos, em que os participantes puderam constatar na prática as capacidades de 
vários modelos. O evento terminou com o habitual almoço de confraternização dos 180 participantes. 
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Guilherme Bolas, considerado pelo filho como “o grande obreiro das novas instalações”, referiu-se ao projeto 
agora concluído como uma nova etapa, afirmando que “as empresas não podem parar”. Com a invulgar 
vitalidade que o caracteriza aos 82 anos, destacou na sua intervenção a partilha de conhecimentos como 
forma de aprendizagem e o crescimento contínuo que a empresa tem registado, recebendo uma ovação de pé 
por parte da plateia num momento emotivo de reconhecimento por mais de 50 anos de atividade ao serviço 
da empresa.  


