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Cinco milhões de investimento para melhor 
servir os consumidores da costa Norte  
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Insco inaugurou complexo de galerias comerciais nas Capelas
Foi ontem inaugurada nas Capelas a 

nova galeria comercial da Insco, do Gru-
po Bensaude, que conta com mais de 3 
mil metros quadrados e representa um 
investimento de 5 milhões de euros. A 

nova galeria comercial conta com a loja 
Continente, uma loja MO, uma Sport-
zone, uma Well’s, um café BAGGA e 
também uma loja Meo e um espaço da 
Global Solutions. pág. 2

Parte da Rocha da Relva foi atulhada
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Aníbal Raposo diz que o 
desastre se deveu “à incúria” 

das entidades regionais
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Quarenta e três empresas 
participam no concurso 

do Dia das Montras 
na Ribeira Grande
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Nova loja Continente  abre portas nas Capelas

Investimento de cinco milhões 
de euros conta com várias lojas 
da marca Continente 

A nova galeria comercial nas Capelas conta com uma loja Continente, uma loja Mo, uma Sportzone, uma pa-
rafarmácia Well’s e um café Bagga, além de uma loja Meo e um espaço da Global Solutions. A Insco acredita 
que com a nova loja aproxima também as freguesias da costa Norte da ilha de São Miguel e principalmente 
do concelho de Ponta Delgada. 

António Castro Freire corta a fita da nova loja, secundado por Carlos Filipe Carlos Filipe agradeceu também aos colaboradores pela dedicação na loja

Foi ontem inaugurada nas Capelas a 
nova galeria comercial da Insco, do Gru-
po Bensaude, que conta com mais de 3 
mil metros quadrados e representa um 
investimento de 5 milhões de euros. A 
nova galeria comercial conta com a loja 
continente, uma loja MO, uma Sportzone, 
uma Well’s, um café BAGGA e também 
uma loja Meo e um espaço da Global So-
lutions, o que ao todo representa perto de 
60 novos postos de trabalho. 

Durante a cerimónia de inauguração 
do novo espaço comercial, que hoje abre 
ao público, o Presidente do Conselho 
de Administração do Grupo Bensaude, 
António Castro Freire, salientou que a 
Insco reforça assim a presença comercial 
na costa Norte de São Miguel ao mesmo 
tempo que serve as freguesias mais a Nor-
te do concelho de Ponta Delgada. 

António Castro Freire salientou os be-
nefícios até para os trabalhadores que, das 
8h30 às 22horas, vão estar ao serviço da 
população “alguns mais perto de casa” já 
que alguns dos colaboradores foram trans-
feridos de outras lojas mais distantes, para 
esta nova, mais perto da residência. 

Na cerimónia também Luís Moutinho, 
CEO da Sonae MC, falou sobre o servi-
ço prestado em loja e da necessidade de 
equipas motivadas para prestar um bom 
serviço ao público. Luís Moutinho rego-
zijou-se pela parceria estabelecida entre 
a Sonae e o Grupo Bensaude salientando 
que “o que se faz nos Açores é referência 
a nível nacional e internacional”, salien-
tando que o novo espaço “é mais um bom 
exemplo das boas práticas e do melhor 
que há”. 

Na nova loja a rotatividade de produ-
tos vai ser semelhante a qualquer outra 
loja da marca Continente, que preza tam-
bém pela variedade quer com marcas pró-
prias quer com outras marcas de renome 
no mercado. 

Já o Presidente da Câmara Municipal 
de Ponta Delgada, José Manuel Bolieiro, 
optou por salientar a coesão territorial e 
até a responsabilidade familiar que esta 
nova galeria comercial traz ao concelho 
de Ponta Delgada e mais concretamente 
aos colaboradores da freguesia das Cape-
las e limítrofes. 

José Manuel Bolieiro vincou também 
os investimentos do Grupo Bensaude no 
concelho que “têm assegurado a ideia de 
democratização do serviço” que propor-
cionam à população através das várias 
áreas em que operam. 

Na cerimónia de inauguração, o Direc-
tor Regional de Apoio ao Investimento, 
Ricardo Medeiros, destacou a importân-
cia do investimento totalmente privado 
da nova galeria comercial e que não ne-
cessitou de apoios do Governo regional. 
O governante destacou ainda que a Insco 
conta já com mais de 300 produtos com 
a Marca Açores, incluindo através do seu 
Clube de Produtores. A Marca Açores que 
conta com mais de dois mil produtos já 
certificados, o que no entender do gover-
no é “uma aposta que confere maior noto-
riedade àqueles produtos e mais responsa-
bilidade a quem produz”, referiu.

Também o administrador da Insco, 
Carlos Filipe, mostrou-se satisfeito com 
a nova galeria comercial que acrescen-
ta assim mais colaboradores ao Grupo 

Bensaude que conta assim com mais de 
1400 colaboradores em toda a região, e 
referindo que a nova loja “é muito dife-
rente do que já existe” em São Miguel, 
notabilizando-se assim pela diferença.

Os intervenientes não deixaram pas-
sar a ocasião para lembrar Belmiro de 
Azevedo, o patrão da Sonae, falecido 
recentemente, que todos lembraram pela 
sua visão nos negócios. 

Na cerimónia de inauguração da nova 
galeria comercial houve muita animação 
por toda a loja e o entusiasmo entre os co-
laboradores era evidente. A nova galeria 
comercial Continente nas Capelas abre 
hoje ao público, a partir das 8h30, e conta 
com 60 colaboradores nas cinco lojas do 
Grupo que ali estão instaladas.
                    Carla Dias

Foram muitos os que quiseram marcar presença na inauguração da nova loja Continente 

Os calaboradores juntaram-se na hora da festa




