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EDITORIAL

sentido a descrença que
escutamos
de
outras
paragens!
Na empresa acreditamos
que
“tempos
difíceis
aperfeiçoam o aprendiz“,
por isso trabalhamos com
total dedicação, todos sem
excepção, para que após a
tempestade
estejamos
mais preparados para a
bonança!
Estamos então, em fase de
conclusão da Av. Barbosa
du Bocage, 128; Av. EUA,
103 e R. Angelina Vidal,
42, a continuar obras como
a R. da Cruz da Careira,
29; R. do Regedor, 11 ou
R. da Esperança do
Cardal, 12 e a iniciar novos
projectos, nomeadamente
o Restaurante Pateo no
Forum Barreiro, no novo
Centro Comercial Vivaci
Caldas da Rainha e no
Forum Aveiro; Espaço
Ágora, no Instituto Superior
Técnico; Residencial, na R.
da
Boavista,
180;
reabilitação de fachadas na
R. Ferreira Borges, 113 ou
construção de raiz na
Travessa da Palmeira, 11,
em pleno centro de Lisboa.
Espera-nos um final de ano
cheio de trabalho, esperanos um final de ano cheio
de satisfação…o de poder
fazer todos os dias o que
mais gostamos!

Caros amigos
Nestes
últimos meses
continuámos
o
nosso
trabalho na cidade de
Lisboa, embora tenhamos
tido ao longo de 2008 o
privilégio
de
trabalhar
noutras paragens mais do
que nos é habitual.
Tal facto não se deve a
uma menor procura do
nosso
mercado
de
excelência,
o
da
Reabilitação Urbana, mas
sim
o
aproveitar
as
oportunidades e manter a
nossa máxima de servir os
clientes, onde, e em que
trabalho eles necessitem.
Assim,
realizámos
o
Restaurante Pateo em
Torres Vedras, Coimbra,
Faro,
Funchal
e
Matosinhos, sendo que
toda a nossa equipa, mais
do
que
olhar
para
possíveis
dificuldades,
pensou sim em superar
expectativas! Assim foi, e
claro que não podemos
esconder que estamos
felizes por isso!
Em Lisboa, e embora a
única coisa que parece não
faltar sejam as constantes
notícias de falta de verbas,
a
iniciativa
privada
continua a acreditar que a
cidade pode desenvolverse, e em plena crise global,
ainda que com os naturais
reajustamentos
de
mercado, não temos

Um abraço a todos
José Manuel Gomes
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