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Empresas
& Negócios

Wine Fridays na Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra

Central Projectos
assinala 25 anos

de ter trabalhado com marcas
de renome, como a Delta, a Pedras Salgadas, ou a Decathlon,
assim como o Lidl, o Dia, o Aldi
e o Intermarché. Critical Software, Ramos Catarino, Efapel,
Continental Mabor, Auto-Industrial, Martifer, Fundação
Bissaya Barreto, Sanfil, Governo de Angola, APPACDM,
Lusitânia, MRG e várias câmaras municipais são outros
clientes da Central Projetos.
Com uma política de sustentabilidade interna, apostando
na formação e actualização
dos seus colaboradores, a intervenção da Central Projectos

A Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra realiza hoje, às 20h00, um jantar vínico
no Restaurante Janelas do Mondego, em parceria com João M Barbosa Vinhos,
Adega Porta de Teira NINFA, um produtor de vinhos do Tejo.

Balanço Empresa de Coimbra assinala um quarto de século
com mais de 1000 projectos executados
A Central Projectos, que presta serviços nas diversas especialidades das áreas de engenharia e arquitectura, acaba
de iniciar a caminhada que
marca um quarto de século
de vida com um marco importante na história da empresa: mais de mil projectos
em 25 anos.
Inicia-se agora o último de
um ciclo de 25 anos de uma
história que se afirmou em
vectores como a confiança e
profissionalismo. Foram estes
os pilares que transformaram
a empresa de âmbito regional
numa empresa de dimensão
nacional e internacional.
Ao longo dos anos, a Central
Projectos fez centenas de projectos especializados para Portugal, mas também a nível internacional (Roménia, Espanha, Angola, Cabo Verde, Moçambique e Brasil), nas diferentes áreas, desde a habitação,

A Central Projectos
situa-se na Rua Brigadeiro Correia Cardoso,
n.º 340. Informações
em 239 712 998

Auto-Industrial foi uma das obras fiscalizadas pela empresa

infraestruturas, indústria, cultura, apoio social, avaliação estrutural, concursos de ideias,
hotelaria, comércio, logística,
desporto, agricultura, repara-

ção e reabilitação, urbanismo
administrativo, ensino, saúde
e fiscalização.
Neste quarto de século, a
Central Projectos orgulha-se

foi ganhando notoriedade, que
resulta da conjugação de diversos factores, como serviços
competitivos e de elevada qualidade, rigor técnico, cumprimento de prazos e experiência
da equipa técnica.
Em 2018, a Central Projectos
iniciará um novo ciclo, voltado
para o mundo global, com um
grau de exigência ainda maior,
que permitirá continuar a
construir, no futuro, a história
da empresa. |

Choose já conquistou
a cidade de Coimbra

A loja situa-se no 1.º piso do centro comercial Gira.Solum

EFEMÉRIDE A Choose – Calçado e Acessórios de Moda já
completou um ano de actividade. Trata-se de uma loja que
funciona no Centro Comercial
Gira.Solum e é uma aposta de
Lília Costa que, há um ano, decidiu trazer para Coimbra um
novo conceito de comercialização de calçado e acessórios
de moda feminina que remetem o cliente para a história da
indústria do calçado em Portugal. Para isso, a decoração da
loja conta com alguns elementos ligados a essa actividade,
como é o caso de uma máquina de gaspear dos anos 20,
que é pertença da família de Lília Costa, que sempre esteve ligada à indústria de calçado.

Lília Costa refere que o balanço deste primeiro ano de actividade é muito bom, deixando
uma palavra de agradecimento
aos clientes que se têm mantido fidelizados às marcas, algumas das quais estão apenas
representadas pela Choose. A
título de exemplo, Lília Costa
refere as marcas como a Inoa
e a Allma, de S. João da Madeira, e outras como Lazuli, Bibi
Lou, Montané, Noa Harmon e
Choose. Lília Costa refere que
os acessórios de moda são outra aposta da loja, com peças
únicas, maioritariamente de
marcas italianas.
A Choose situa-se no 1.º piso,
loja 127 do Centro Comercial
Gira.Solum, em Coimbra. |

Mães são
convidadas do
Hotel Vila Galé

Lovely Market
de Primavera
no Hotel Tryp

No Dia da Mãe, que se celebra
no próximo domingo, o Hotel
Vila Galé oferece o prato principal às mães que forem acompanhadas pelos filhos.
Em Coimbra, a tradição serve-se à mesa do restaurante
Inevitável, com o Cozido à Portuguesa. Para quem optar por
um almoço à carta, o hotel oferece o prato principal à mãe,
desde que acompanhada pelos
filhos.
A oferta é válida para grupos
de quatro pessoas (mínimo) ao
almoço em todos os hotéis em
Portugal. Oferta exclusiva do
prato principal (bebidas não incluídas).
O hotel situa-se na Rua Abel
Dias Urbano, com vistas sobre
o Rio Mondego e com uma decoração alusiva à dança. Informações em 239 240 000.|

Lovely Market é o evento que
vai decorrer no próximo dia 14
de Maio, entre as 11h00 e as
19h00, no Tryp Hotel de Coimbra. Trata-se de uma edição especial de Primavera.
Um dia para conhecer as novas colecções 2017 de marcas
de moda e lifestyle, desde roupa,
moda, acessórios, jóias, fotografia e decoração. Haverá animação ao longo do dia, com pinturas faciais, modelação de balões, apresentação de um livro,
maquilhagem e dicas de beleza
e animação para toda a família.
Refira-se que o Lovely Market é um conceito que pretende
oferecer aos visitantes uma selecção de marcas de roupa, decoração e produtos gourmet
para adultos e crianças, algumas apenas com presença virtual. |

