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Quem somos?

Somos o concelho e somos as freguesias com especificidades singulares que nos complementam 
enquanto povo. A nossa identidade está no que fomos e no que somos. Nascemos na terra do vidro 
ainda hoje conhecida por capital vidreira e onde continuamos a ter esta pujante indústria.

Somos os moldes com tecnologia de ponta e desbravamos fronteiras, chegando a todo o lado do 
mundo. Somos o plástico, do qual se fazem os objetos que fazem parte do nosso dia a dia, como os 
plásticos da industria automóvel e aeronáutica. Somos o conhecimento e a inovação onde as escolas 
e associações se congregam.

Revemo-nos em todas as profissões desde a indústria à arte xávega da Vieiria. Somos a gastronomia 
dos percebes de São Pedro de Moel, do Arroz de Marisco da Praia da Vieira e da Sopa do Vidreiro.

Desenvolvemo-nos com a vinda de Guilherme Stephens, há 250 anos e temos meia centena de povos, 
com toda a sua diversidade cultural, que acolhemos como irmãos. Carregamos séculos de história e de 
valores. Marinhenses que fazem com que o nosso concelho seja líder distrital de exportações e o 
segundo concelho que mais contribui para o crescimento das exportações em todo o país.

Nós somos os Marinhenses, herdeiros do espírito de John Beare e Guilherme Stephens, trabalhamos 
como ninguém e atingimos resultados que poucos almejam.

CIDÁLIA FERREIRA

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL MARINHA GRANDE 

EDITORIAL

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE
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DESTAQUE

FESTAS DA CIDADE 2019
MARINHA GRANDE 
30 DE MAIO 2019 . QUINTA-FEIRA
Atividades, culturais, música ambiente, 
passeios a cavalo, tasquinhas
17h00 . Abertura da Zona da Gastronomia
PALCO STEPHENS 
17h30 . Orquestra da Amieirinha
18h00 . Associação Arioso
18h30 . Grupo de Cavaquinhos Musicordem
19h00 . Coro da Tertúlia dos Anos de Ouro
PALCO CIDADE
19h30 . Arruada com os Tocándar
19h40 . Tocándar - Espetáculo “Espanta 
Espíritos”
20h00 . Fados D’Aqui, com Silvina Pereira, Luís 
Filipe Fortunato e convidados 
21h00 . Arlindo e os Tachos
22h00 . Os Bandalhos

31 DE MAIO 2019 . SEXTA-FEIRA
Atividades, culturais, música ambiente, 
passeios a cavalo, tasquinhas
12h00 . Abertura da Zona da Gastronomia
PALCO STEPHENS
15h00 . APPACDM - Associação Portuguesa 
de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente 
Mental da Marinha Grande
19h00 . Orquestra da Marinha Grande
19h30 . Grupo Cavaquinhos ”Cogumelo”
20h00 . Rancho Peixeiras da Vieira
20h30 . Banda Pauta Livre
PALCO CIDADE
21h30 . Zumba at Night
22h30 . Expensive Soul 
23h45 . DJ Mau Mau e DJ Pedro Duarte

1 DE JUNHO 2019 . SÁBADO
Atividades desportivas, culturais, música 
ambiente, passeios a cavalo, tasquinhas, 
artesanato, animação infantil
10h00-19h00 . Comemorações do Dia Mundial 
da Criança 
(Insufláveis, jogos, pinturas faciais, slide) 
11h00 . Abertura da Zona da Gastronomia, 
Zona de Exposições e Zona do Artesanato
PALCO CIDADE
15h00 . O Mundo da Sara
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DA CIDADE

30
2junho ‘19
maio

PALCO STEPHENS
16h30 . Espetáculo Infantil 
“PÓ-PÓ-PÓTIROLIROLIROLÓ”
19h30 . Sport Operário Marinhense
20h00 . Banda Staccatus
PALCO CIDADE
21h00 . João Leiria
22h00 . Matias Damásio
00h00 . DJ Weda e DJ Aquino

2 DE JUNHO . DOMINGO
Atividades desportivas, culturais, música 
ambiente, passeios a cavalo, tasquinhas, 
artesanato, animação infantil
10h00-19h00 . Comemorações do Dia 
Mundial da Criança 
Insufláveis, jogos, pinturas faciais, slide
11h00 . Abertura da Zona da Gastronomia, 
Zona de Exposições e Zona do Artesanato
PALCO CIDADE
11h00 . Eucaristia
PALCO STEPHENS
15h15 . Gualter S. Dance Studio
15h45 . HIP HOP Morgane  e Yoann Pereira
16h00 . Nelly’ s Dance Studio
16h30 . Rosales Ballet
17h00 . Ginásio Fisicoloucura
PALCO CIDADE
20h00 . Duques de Quibir 
20h30 . Sons de Cá 
21h30 . Bárbara Bandeira
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EVENTOS

CASA DA CULTURA TEATRO STEPHENS

15 JUN 16h00
GRANDES CANÇÕES DA 
DISNEY - VOX ANGELIS

Concerto multimédia em que se faz a 
articulação entre a projeção dos filmes 
da Disney e a banda sonora, que é 
tocada ao vivo, pelos músicos que 
compõem o Ensemble Vox Angelis. 
Neste Concerto fala-se da história da 
Disney e de dez dos seus filmes 
emblemáticos.
O universo Disney abrange todas as 
idades desde os mais pequenos aos seus 
avós, pelo que será um espetáculo para 
assistir em família.

Pedro Nunes - Cantor solista
Daniel Sanches - Piano
Duração: Aprox. 65 m
Classificação Etária | M 4
Preço | 3€

28 JUN 21h30
“TEMPOS MODERNOS” de 
CHARLIE CHAPLIN MUSICADO PELO 
PIANISTA PAULO MELO CONCERTO 
INTEGRADO NO FESTIVAL 
CISTERMÚSICA

O Cistermúsica tem vindo a recuperar o 
conceito de filme musicado ao vivo e 
devolve a personagem de Charlot ao seu 
habitat natural - a sala de cinema -, ao 
som de Paulo Melo no piano. Nos últimos 
anos o Festival apresentou "Luzes da 
Cidade" e "O Garoto", sempre com muito 
sucesso. Este ano é a vez de "Tempos 
Modernos", um icónico filme de Charlie 
Chaplin, que fará a ponte à história do 
Teatro Stephens. De facto foi com um 
filme de Charlie Chaplin que o Teatro 
Stephens estreou o animatógrafo em 
1926.
Paulo Melo coordena o projeto "Música e 
Cinema de Chaplin", que teve início na 
Alemanha e que atualmente decorre 
duas vezes por mês no cinema Olympia, 
em Belém do Pará.

Paulo Melo - Piano
Duração: Aprox. 90m
Classificação Etária | M6
Preço | 8 €
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Bilheteira: 
Terça a domingo 10h00 às 13h00 e 14h00 às 18h00
Dia de espetáculo das 18h00 às 21h30
Informações:
T. 244 573 300 / 244 573 377 
teatro.stephens@cm-mgrande.pt

www.teatrostephens.pt
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01 JUN . 10h00 às 17h00
XXVI FEIRA DA RÁDIO DA 
ARAL
Parque Municipal de Exposições
Inf.: ct6arl@gmail.com | tel.: 962 707 912

01 JUN
JUDO4ALL 
Judo Clube da Marinha Grande
Encontro APPACDM Marinha Grande | 
Cercilei Leiria
Inf.:www.facebook.com/jcmg2004 
judo.clube@gmail.com

6 JUN . 18h00
APRESENTAÇÃO ÉPOCA 
BALNEAR
Auditório da Resinagem 

ÉPOCA BALNEAR
S. PEDRO DE MOEL 

11 JUN . 07h00 às 12h00
PORTUGAL LÉS-A-LÉS
Casa Museu Afonso Lopes Vieira
Um percurso efetuado pelo litoral do 
país, entre Felgueiras e Lagos, 
promovido pela Federação de 
Motociclismo de Portugal, que passará 
também pelas Praias de Vieira de Leiria 
e S. Pedro de Moel.

15 JUN  
Praça Afonso Lopes Vieira
Casa Museu Afonso Lopes Vieira

15h00 

ABERTURA ÉPOCA 
BALNEAR
Animação Infantil
Abertura da Feira do Livro 
“LIVROS NA PRAIA”
22h00 

FADOS COM SILVINA 
PEREIRA
Org.: Associação para a Promoção do 
Turismo em S. Pedro Moel - SPM
Apoio.: CMMG

29 JUN 
DUO GONÇALO PESCADA 
E MÁRIO MARQUES
18h30 . Praça Afonso Lopes Vieira
Mário Marques & Gonçalo Pescada 
desfrutam da música como linguagem 
repleta de universos sonoros. Com 
espaço livre para a improvisação, 
celebram a dádiva da música mais e 
menos conhecida, de diferentes géneros 
musicais e de diferentes partes da 
geografia global, percorrendo nomes 



07

EVENTOS

AGENDAMARINHAGRANDE ///JUNHO /// 2019

como: Astor Piazzolla, Richard Galliano, 
Hermeto Pascoal, V.Semionov, J.S.Bach e 
Brahms, entre outros.
Org.: Associação para a Promoção do 
Turismo em S. Pedro Moel - SPM
Apoio.: CMMG 

MARUFA
22h00 . Praça Afonso Lopes Vieira 
Banda portuguesa que se encaixa no 
estilo rock alternativo. Composta por 
quatro membros, Francisco Rodrigues 
(vocalista, guitarrista e letrista); 
Guilherme Duarte (baterista e segunda 
voz); Rodrigo Silva (baixista); e João 
Paulo Gonçalves (guitarrista). 
Org.: Associação para a Promoção do 
Turismo em S. Pedro Moel - SPM
Apoio.: CMMG

05, 12, 19 e 26 JUN . 19h00
TOASTMASTERS CLUB
Escola Secundária Engº Calazans Duarte

FESTA CASAL GALEGO 
08 JUN
15h00 . Jogo de Futebol 
16h00 . Abertura do Arraial
21h00 . Atuação Trio Latino
23h00 . Banda APARTIRTUDO

09 JUN
12h00 . Abertura do Arraial e serviço de 
esplanada
13h00 . Almoço Sopa da Pedra
18h00 . Tradicional Quebra de Panelas
21h00 . Banda ENIGMA

11 e 17 JUN . 18h30
SER PAI SER MÃE!
CONVERSAS SOBRE 
PARENTALIDADE
Auditório da Escola Eng.º Acácio 
Calazans Duarte

11 JUN
“POR VEZES É PRECISO 
IGNORAR!”
Workshop para pais

17 JUN
“TORNAR-SE NUM 
MESTRE NA RESOLUÇÃO 
DE PROBLEMAS”
Workshop para pais
Formadoras: Equipa PICIE (Plano 
Inovador de Combate ao Insucesso 
Escolar)
Inscrição gratuita por email ou telefone
pcie.mgrande@cm-mgrande.pt
244 235 612
Org.: CMMG

14 a 16 JUN
MARCHAS POPULARES 
Avenida da Liberdade
Org.: Associação Social, Cultural e 
Recreativa de Casal Galego, Associação 
de Reformados da Marinha Grande, Clube 
Desportivo e Recreativo da Amieira e 
Clube Recreativo Amieirinhense
Apoio: CMMG, JF Marinha Grande, JF 
Moita e JF Vieira de Leiria



16 JUN
DIA NACIONAL DO 
DADOR DE SANGUE

Parque da Cerca
10h00 . Receção das associações e 
convidados
11h00 . Desfile até à Praça Stephens 

Praça Stephens
11h15 . Sessão Solene
12h15 . Coreografia Gota de Sangue

Parque Municipal de Exposições
13h15 . Almoço e início dos espetáculos 
musicais
16h00 . Entrega de Lembranças
18h00 . Encerramento do Convívio
Org.: Associação Dadores Benévolos de 
Sangue da Marinha Grande e Federação 
Portuguesa de Dadores de Sangue 
(FEPODABES)
Apoios: CMMG, IPST, Voa Aky e 
Agrupamento 36

22 JUN . 15h00 às 18h00
WORKSHOP MOTIVAÇÃO 
E SUPERAÇÃO
Auditório da Biblioteca Municipal
Formadora: Dra. Miliza Ribeiro
Insc.: Facebook Casa Esperanza | 
casaesperanzafocinhos@gmail.com
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27 JUN . 17h30
CONFERÊNCIA 
FELICIDADE NO 
TRABALHO
Centro Empresarial da Marinha Grande
Público-alvo: Empresários e Gestores
Inscrição gratuita e obrigatória
Inf.: info@itshappening.pt 
Org.: It’s Happening
Apoio: CMMG

28 JUN . 09h00 às 17h00
PREVENÇÃO DA 
VIOLÊNCIA EM ADULTOS
Auditório da Resinagem
Convidado: Dr. João Redondo
Público-alvo: Técnicos de Intervenção em 
Violência Doméstica
Participação gratuita 
Inf.:  938 180 392 
epva.mgrande@arscentro.min-saude.pt 
Org.: Equipa de Prevenção da Violência 
em Adultos da Marinha Grande (EPVA)
Apoio: CMMG

BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS DA 
MARINHA GRANDE EM 
FESTA
Quartel dos Bombeiros

28 JUN
19h00 . Atuação da Fanfarra dos 
Bombeiros Voluntários da Marinha 
Grande
19h30 . Abertura restaurante, esplanada 
com petiscos, bares e caipirinha | Jogos 
tradicionais e quermesse
19h40 . Aula aberta Zumba/Fitness
21h45 . Atuação do Grupo Brisa do 
Marão

DIA NACIONAL 
DO DADOR DE 
SANGUE



 14JUN . 10h00
PASSEIO BICICLETA / 
PEDESTRE
Escola Guilherme Stephens
Passeio de Bicicleta - 12 Km
Piquenique
Passeio Pedestre - 4 Km
Org.: Grupo de Educação Física da Escola 
Guilherme Stephens
Apoios: PSP, GNR, BVMG, JFMG, CMMG e 
Associação de Pais

15 JUN . 09h00 às 19h00
TORNEIO DE FUTEBOL 
INTERESCOLAS 2019
Estádio Municipal da Marinha Grande
Org.: CMMG
Parceiros: Agrupamentos Escolares / 
Bombeiros Voluntários da MG

28 a 29 JUN
XV TORNEIO DE 
ANDEBOL DE PRAIA DE 
S. PEDRO DE MOEL
Praia Velha Norte (junto ao Old Beach)
Horário:
Sexta das 17h00 às 21h00
Sábado das 09h00 às 21h00
Domingo das 09h00 às 18h00 
Inf.: SIR 1º DE MAIO ( 244 239 313)
Associação de Andebol de Leiria
(244812083)
Apoio: CMMG
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EVENTOS / DESPORTO

29 JUN
15h00 . Abertura de restaurante, 
esplanada com petiscos, bares e 
caipirinha | Jogos tradicionais e 
quermesse
17h30 . Atuação do Rancho Folclórico 
Costa - Maceira Lis
19h00 . Abertura de restaurante
22h00 . Atuação da Orquestra 
Pentágono

30 JUN
16h00 . Abertura de restaurante, 
esplanada com petiscos, bares e 
caipirinha | Jogos tradicionais e 
quermesse
17h30 . Atuação da Escola de Dança 
Gualter Dance Studios
21h00 . Atuação do Grupo Musical Banda 
Lux
22h45 . Atuação da artista Rosinha
Continuação da atuação da Banda Lux

29 JUN 22h00 
TRIBUTO A XUTOS & 
PONTAPÉS
Sede da Associação para o 
Desenvolvimento de 
São Pedro de Moel 
MOHER | Verão 2019
Org.: MOHER
Apoio: CMMG, Jornal da Marinha Grande, 
RCM 96FM, Sagres, Quinta do Brejinho da 
Costa

DESPORTO

09 e 23 JUN . 09h00
PASSEIO PEDESTRE
Concentração junto ao Arquivo Municipal
Participação gratuita
Org.: CMMG
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BIBLIOTECA MUNICIPAL

LIVRO DO MÊS

JOÃO
Texto e ilustrações de Jan Balet
Editora Kalandraka

O pequeno João é o filho mais novo de 
uma grande família de pescadores da 
Nazaré. Enquanto brinca, observa os 
seus familiares e a dureza do seu dia a 
dia de trabalho. Como gostaria de 
escapar àquela vida, saindo dali e 
enriquecendo...
Uma tarde, quando confessa o seu 
desejo à avó, adormece e sonha.
Vem descobrir o sonho do João.

VEM CONHECER 
Sala Infantil 
A LITERATURA INFANTIL E OS 
GRANDES AUTORES
Grandes personalidades da literatura 
portuguesa com Eugénio de Andrade, 
Lídia Jorge, Aquilino Ribeiro, Alves Redol, 
José Saramago, Manuel Alegre, Agustina 
Bessa-Luís, António Lobo Antunes, entre 
outros, também escreveram para a 
infância e juventude. São esses livros que 
te propomos que venhas conhecer.

MOSTRAS 
BIBLIOGRÁFICAS 
Átrio de entrada
PASSE ESTE VERÃO A LER
As férias estão aí e com elas mais tempo 
livre para ler. Vai encontrar no átrio da 
entrada uma seleção de livros a pensar 
em si. Estamos certos, que vai encontrar 
um bom livro para as suas férias. Não 
deixe de ler e de passar...férias. Passe 
por cá e passe este verão a ler!

AMBIENTE 
Sala de Leitura
No dia 5 de junho assinala-se o Dia 
Mundial do Ambiente. 

ATIVIDADES 
PERMANENTES
A Biblioteca Municipal tem ainda 
disponíveis: 
O Espaço Bibliotur - visitas guiadas à 
Biblioteca; 
Vamos Ler.pt (para ti) - promoção da 
leitura e aproximação das crianças à 
Biblioteca; 
Projeto Pack Família - empréstimo de 
livros e publicações para toda a família;
Projeto Pegue e Leve - empréstimo de 
livros temáticos destinados a crianças.
Para mais informações contacte-nos.

Jardim Stephens
Segunda a sexta
09h00 às 12h30 e 13h30 às 17h00
Out a Jun . sábados das 14h30 às 18h00
+351 244 573 37 22
biblioteca.municipal@cm-mgrande.pt
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MARINHA MELHOR

ESTAMOS A INVESTIR UM 
MILHÃO DE EUROS PARA 
REMODELAR O CENTRO 
DE SAÚDE

Já estão em curso as obras de 
requalificação do Centro de Saúde da 
Marinha Grande. A obra em causa tem 
um custo de cerca de um milhão de euros 
e um prazo de execução de 12 meses. O 
grande objetivo das obras é aumentar a 
qualidade infraestrutural do edifício de 
forma a que os profissionais de saúde 
possam ter melhores condições para 
prestar um melhor serviço à população 
Marinhense.

PLANO DE 
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS 
DO CONCELHO AVANÇA

Estamos a investir cerca de 200mil euros 
no início do plano de pavimentações de 
ruas do concelho. 
Os primeiros arruamentos a serem 
intervencionados são:
Rua de Angola - Ordem
Rua das Laranjeiras à Ordem
Rua da Indústria Metalúrgica - Embra
Rua da Quinta da Lagoinha - Comeira
Rua Luis de Camões - Centro
Rua Manuel Pereira Roldão - Centro
Rua dos Eucaliptos - Ordem
Rua Augusto Costa - Picassinos
Rua Fernando Pedro - Picassinos

REABILITAÇÃO DA 
CICLOVIA DE SÃO PEDRO 
DE MOEL

Estamos a reabilitar a ciclovia de São 
Pedro de Moel, de forma a providenciar 
melhores condições aos modos de 
circulação suave. A obra foi adjudicada 
por 64 mil euros, e um prazo de execução 
de 30 dias.

INVESTIMENTO EM 
SANEAMENTO E AGUAS 
DE CERCA DE 1 MILHÃO 
EUROS EM CURSO

A Câmara Municipal tem em curso o 
Plano de Investimentos em saneamento 
básico, distribuição de água e 
reabilitação dos respetivos pavimentos, 
que possibilitará uma vida melhor a 
milhares de cidadãos do concelho.
Para além da requalificação da rede de  
abastecimento de água e das ruas da 
Fonte Santa, Travessa e Rua do Mirante, 
Rua da Vitória, Rua dos Bentos e Rua do 
Pontel, foi adjudicada a obra da rede de 
Saneamento de Águas Residuais 
Domésticas de Picassinos, Pedrulheira e 
Tojeira. Esta obra possibilitará aos 
habitantes destas zonas uma melhor 
qualidade de vida.
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MUSEU DO VIDRO
Palácio Stephens

Terça a domingo
10h00 às 13h00 e 14h00 às 18h00
+351 244 573 377 
museu.vidro@cm-mgrande.pt
Entradas | 1,50 euros 
Visitas guiadas por marcação prévia

Exposição temporária
A exposição "Aromas em vidro" 
apresenta um conjunto de frascos de 
perfume, em vidro, portugueses e 
internacionais, que constituem a coleção 
de Afonso Oliveira, que conta com cerca 
de três mil exemplares.

ATÉ 16 JUN 2019

NÚCLEO DE ARTE 
CONTEMPORÂNEA DO 
MUSEU DO VIDRO
Eifício da Resinagem

Terça a domingo
10h00 às 13h00 e 14h00 às 18h00
Entrada gratuita
Visitas guiadas por marcação prévia

Exposição temporária
“Transparência ecológica - Do trópico 
ao glaciar” 

Apresenta um conjunto de trabalhos em 
vidro que testemunham o projeto 
artístico em que Teresa Almeida tem 
vindo a trabalhar ao longo dos últimos 
anos: o aquecimento global e as suas 
consequências no meio ambiente.

ATÉ 20 OUT 2019
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MUSEUS

MUSEU JOAQUIM 
CORREIA
Palácio Taibner de Morais
Largo 5 de Outubro

Segunda a sexta
10h00 às 12h30 e 13h30 às 17h00
Entradas | 1,50 euros

O Museu encontra-se instalado no antigo 
Palácio Taibner de Morais/Santos 
Barosa, edifício de linhas oitocentistas, 
com traços revivalistas, característico de 
uma burguesia em ascensão, classificado 
como imóvel de interesse municipal. 

O museu tem como missão o estudo, a 
preservação e a divulgação da vasta 
obra do escultor, bem como do seu 
percurso enquanto figura incontornável 
das artes plásticas em Portugal.

COLEÇÃO VISITÁVEL DO 
FUTURO MUSEU DA 
INDÚSTRIA DE MOLDES
Edifício da Resinagem

Quarta-feira a sábado, 
10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00
Entrada gratuita

Instalada numa ala do edifício da antiga 
Fábrica de Resinagem da Marinha 
Grande, em pleno Centro Tradicional, 
“Esculpir o Aço” é uma exposição 
organizada em torno da coleção do 
futuro Museu da Indústria de Moldes. 

Tem como principal objetivo contribuir 
para a salvaguarda e valorização do 
património e da memória coletiva desta 
indústria, e lançar as bases para a 
criação do museu.

AGENDAMARINHAGRANDE ///JUNHO /// 2019
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ENTREVISTA

RUI JORGE GREGÓRIO TOCHA

RUI TOCHA
Naturalidade: Angola
Cargo: Diretor-Geral do CENTIMFE

O CENTIMFE, existe desde 1991, conta com 
mais de 230 Associados, e integra 
empresas e associações empresariais. 
Desde então e até aos dias de hoje como 
define a evolução do CENTIMFE?
O CENTIMFE assume a sua missão de 
parceiro tecnológico das empresas, 
apoiando na introdução, desenvolvimento e 
transposição de conhecimentos e 
tecnologias, contribuindo para o reforço da 
competitividade das Indústrias que 
representa (Moldes e Plásticos). A evolução 
tem sido muito positiva, com uma 
intervenção muito alargada, não apenas nos 
domínios tecnológicos, organizacionais, mas 
também, de imagem e de rede internacional. 
Hoje o CENTIMFE é claramente um pilar da 
Indústria e do Cluster Engineering & Tooling.

Relativamente à tecnologia de ponta e 
concretamente a impressão 3D, que 
novos desafios veio trazer à indústria dos 
plásticos e dos moldes?
As tecnologias de prototipagem rápida, 
impressão 3D, ou de fabricação aditiva 
como agora são denominadas, não são 
novas e o CENTIMFE tem vindo a 
trabalhar nestes domínios, com as suas 
empresas associadas, desde 1997, tendo 
Portugal sido pioneiro a nível internacional 
com a criação da Rede Nacional de 
Prototipagem Rápida. Esta é claramente 
uma tecnologia disruptiva, inovadora e de 
grande amplitude na criação de novos 
modelos de negócio. A visibilidade 
internacional destas tecnologias ganhou 
expressão com o términus de algumas 
patentes internacionais, com os 
resultados de múltiplos projetos de I&D 
(nacionais e internacionais), e com a 
tendência natural de democratização do 
seu uso e aplicações. Para além de 
permitir a visualização de produtos com 
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base em desenhos feitos em computador 
(CAD), permitir cuidar melhor do design 
dos moldes e ferramentas de conformam 
os produtos, permite igualmente, testar 
funcionalidades em modelos físicos. A 
evolução destas tecnologias e dos 
materiais processados, passou a permitir, 
a sua utilização em pequenas séries, em 
materiais finais, promovendo grande 
eficiência no desenvolvimento deste tipo 
de produtos de pequenas séries, e em 
termos de desperdício, é muito mais 
amigo do ambiente, pois a reutilização de 
materiais é uma grande vantagem. Neste 
sentido, a abertura de novos modelos de 
negócio, em especial para a produção de 
pequenas séries, ou de produtos 
customizados é claramente uma 
oportunidade criada. No caso dos moldes, 
pode-se considerar uma tecnologia 
complementar, especialmente no domínio 
da fabricação aditiva de metais, por 
permitir a introdução de canais de 
arrefecimento (“Conformal Cooling 
Channels”) no moldes, melhorando o 
tempo de ciclo do processo de injeção, a 
qualidade superficial das peças plásticas, 
e a competitividade dos produtos em 
geral. É por tudo isto, uma tecnologia de 
referência, e para o futuro.

Quais as vantagens de posicionarmos a 
indústria marinhense na vanguarda da 
indústria 4.0?
A Indústria de Moldes é considerada uma 
indústria infraestruturante por estar na 
génese da generalidade dos produtos que 
conhecemos. A generalidade dos 
produtos, necessitam de moldes, 
ferramentas ou de plástico. A utilização de 
tecnologias avançadas de produção faz 
parte da matriz destas empresas, que são 
crescentemente de capital e 

conhecimento intensivas. A transformação 
digital da Indústria (denominada de 
INDÚSTRIA 4.0), tem por base os 
princípios, as metodologias e tecnologias 
que paulatinamente têm desenvolvido as 
empresas do nosso Cluster Engineering & 
Tooling. Mas, esta é uma transformação 
de médio e longo prazo, devendo as 
empresas cuidar da sua modernização, 
sem cair no precipício da “armadilha 
tecnológica”, que se caracteriza pela 
perda do domínio da margem dos seus 
negócios. De facto as empresas que 
atuam no mercado internacional, têm de 
estar na vanguarda tecnológica, para 
serem fornecedores globais, mas 
cuidando sempre da sua própria 
competitividade.

Em 2018, a Marinha Grande voltou a 
destacar-se como o concelho mais 
exportador no distrito de Leiria. Que 
importância tem esse facto para a 
indústria do nosso concelho?
É uma conquista muito positiva, mas o 
campeonato da internacionalização é 
uma maratona que exige resiliência, 
capacidade competitiva, alinhamento, 
determinação e apostas certas. Contudo, 
o mercado internacional está em grande 
mutação, exigindo vigilância, “intelligence” 
e suporte das políticas públicas industriais. 
Temos algumas fragilidades estruturais, 
como a falta de Pessoas e em especial de 
Pessoas qualificadas, a sucessão 
empresarial é um desafio sério, e a 
necessidade de investimento permanente 
é um imperativo que não é compatível 
com os ciclos eleitorais. Por isso, o 
alinhamento e as estratégias coletivas 
devem continuar a ser a nossa base de 
desenvolvimento.

A XIII Semana do Empreendedorismo 
decorreu em maio. Qual o levantamento 
que faz dos resultados desta iniciativa?
A Semana do Empreendedorismo 
promovida pela Incubador OPEN, é um 
evento agregador e de promoção para o 
Empreendedorismo, evidenciando uma 
larga rede de apoio à transformação de 
ideias em negócios, à criação de 
empresas e à cooperação alargada para 
o reforço competitivo empresarial. Neste 
contexto, os resultados alcançados foram 
positivos potenciando a concretização de 
novas iniciativas de empreendedorismo, a 
prazo. Esta iniciativa contou com o apoio e 
estímulo da Câmara Municipal da Marinha 
Grande, no quadro da Estratégia de 
Empreendedorismo da Marinha Grande 
inserida no Pacto Territorial para o 
Emprego e Desenvolvimento da Marinha 
Grande – 2030.

Sente que há dificuldade em captar o 
interesse das novas gerações para os 
setores dos moldes e plásticos? 
As Indústrias de Moldes e Plásticos são 
crescentemente de capital e 
conhecimento intensivos, e esta é uma 
grande limitação na proliferação de novas 
empresas criadas de raíz. Isto nada tem a 
ver com o interesse das novas gerações, 
tanto mais que sendo Industrias de grande 
modernidade tecnológicas, elas são 
naturalmente aliciantes para os jovens.

Como Centro da Engenharia e Design, 
quais as mais valias do concelho da 
Marinha Grande para quem quer 
começar um negócio? 
Eu considero que a Centralidade territorial, 
a massa critica (competências, 
conhecimento, domínio tecnológico e 
grande concentração empresarial), bem 
como a cadeia de valor alargada com 
grande integração internacional, são 
claramente fatores de excelência e de 
diferenciação territorial.
Que mais valias poderá ter para a Marinha 
Grande a criação do Parque de Ciência e 
Tecnologia na zona industrial?
Um Parque de Ciência e Tecnologia, 
permite reforçar o alinhamento e a 
visibilidade das competências territoriais 
potenciam em muito a atração e o 
desenvolvimento económico, social e 
cultural do território. Considero por isso 
que estes fatores são suficientemente 
estratégicos para a consolidação da 
visibilidade da infraestrutura empresarial, 
científica e tecnológica do Concelho. 

O que mais gosta na Marinha Grande?
A Marinha Grande é um território de 
grande amplitude e impacto, com uma 
dinâmica empresarial ímpar a nível 
mundial. Apesar da competitividade 
global, este território diferencia-se pela 
“co-petição” (Cooperação e 
Concorrência) entre as empresas na sua 
afirmação no mercado global. O que é 
admirável!
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concretamente a impressão 3D, que 
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termos de desperdício, é muito mais 
amigo do ambiente, pois a reutilização de 
materiais é uma grande vantagem. Neste 
sentido, a abertura de novos modelos de 
negócio, em especial para a produção de 
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customizados é claramente uma 
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complementar, especialmente no domínio 
da fabricação aditiva de metais, por 
permitir a introdução de canais de 
arrefecimento (“Conformal Cooling 
Channels”) no moldes, melhorando o 
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serem fornecedores globais, mas 
cuidando sempre da sua própria 
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destacar-se como o concelho mais 
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importância tem esse facto para a 
indústria do nosso concelho?
É uma conquista muito positiva, mas o 
campeonato da internacionalização é 
uma maratona que exige resiliência, 
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conhecimento, domínio tecnológico e 
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como a cadeia de valor alargada com 
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Que mais valias poderá ter para a Marinha 
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potenciam em muito a atração e o 
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cultural do território. Considero por isso 
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“co-petição” (Cooperação e 
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Até 2 JUNHO

FESTAS DA
CIDADE

PARQUE DA CERCA

8 e 9 JUNHO

FESTA CASAL 
GALEGO

CASAL GALEGO

14 a 16 JUNHO

MARCHAS 
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AV. DA LIBERDADE

15 JUNHO

TORNEIO  
INTERESCOLAS

ESTÁDIO MUNICIPAL 

15 JUNHO

VOX ANGELIS 
CANÇÕES DISNEY

CASA DA CULTURA 
TEATRO STEPHENS

15 e 16 JUNHO

ABERTURA
ÉPOCA BALNEAR

SÃO PEDRO DE MOEL

16 JUNHO

DIA NACIONAL
DADOR SANGUE

MARINHA GRANDE

28 JUNHO

PREVENÇÃO DA 
VIOLÊNCIA EM 

ADULTOS

AUDITÓRIO RESINAGEM

28 JUNHO

CHARLIE
CHAPLIN

CASA DA CULTURA 
TEATRO STEPHENS

28 e 29 JUNHO

ANDEBOL PRAIA

SÃO PEDRO DE MOEL
PRAIA VELHA

28 a 30 JUNHO

BOMBEIROS
EM FESTA

QUARTEL
MARINHA GRANDE

6 e 7  JULHO

ABERTURA
ÉPOCA BALNEAR

PRAIA DA VIEIRA
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