
SERVIÇOSA Loja Oficial da
Goldenergy em Coimbra
está a funcionar desde Abril
e oferece aos clientes uma
alternativa aos serviços de
electricidade e gás, disponi-
bilizando também vários
serviços para os que já são
clientes. 

A loja situa-se na Rua Pe-

dro Olaio, loja 22, e surge de
uma parceria com a em-
presa Matéria d’Êxito – So-
luções Energéticas. E porque
a electricidade está presente
em todos os momentos do
dia-a-dia, a loja da Golde-
nergy está a funcionar den-
tro do horário de expediente,
dando a possibilidade aos

clientes de ali realizar a con-
tratação de electricidade e/
ou gás natural, realizar pa-
gamentos, fazer a comuni-
cação de leituras e fazer si-
mulações para verificar qual
a solução mais adequada às
necessidades de cada cliente.

De acordo com os respon-
sáveis da loja, a Goldenergy
é uma das empresas do sec-
tor da energia que está entre
as que apresentam as solu-
ções mais competitivas,
sendo que disponibiliza
electricidade aos seus clien-
tes desde 2015 e, pelo facto
de toda a electricidade que
fornece ser 100% verde, per-
mite realizar uma poupança
efectiva que, segundo a pró-
pria Goldenergy, pode che-
gar aos 100 euros por ano.
De resto, há ainda a garantia
de não ser exigida qualquer
fidelização. Mais informa-
ções em 910 808 715.

Loja o cial da Goldenergy 
funciona na Baixa de Coimbra

EFEMÉRIDE O Café/Restau-
rante S. Miguel, em Miranda
do Corvo, assinala hoje o 33.º
aniversário. Uma data que
apenas é lembrada, mas que
marca uma viragem na histó-
ria do restaurante. José Al-
meida, que partilha a gerência
com a irmã Fernanda Almeida

Seco, referiu ao Diário de
Coimbra que a pandemia  que
ditou o encerramento do res-
taurante por seis meses (três
em 2020 e outros três em
2021), obrigou a repensar o ne-
gócio. «Como só tínhamos
uma sala com capacidade
para 25 pessoas, não fazia sen-

tido ter a parte de restaurante
aberta para servir apenas 12
pessoas». Assim, mantém-se
apenas a parte de café/snack
bar, com o serviço inerente, em
que não falta a pastelaria fina,
os finos, o café e as sandes de
leitão. 

José Almeida explica que a
parte de assar leitões mantém-
-se e agora o forte é o take-
away de leitão à Bairrada. O
café situa-se na Rua Dr. Fausto
Lobo, nas proximidades da es-
tação, em Miranda do Corvo.
Funciona de segunda a sexta-
-feira e aos sábados de manhã.
José Almeida refere ainda que
está com boas expectativas re-
lativamente ao ano de 2022.
Mais informações através do
número 239 490 050.

Restaurante S. Miguel 
assinala hoje o 33.º aniversário

A loja Goldenergy situa-se na Rua Pedro Olaio

Palácio S. Silvestre
com nova carta
Sabores Palatium conta com a criatividade do chef 
Eulitério Assunção para novas experiências gastronómicas 
O Palativm Restaurante do Pa-
lácio de S. Silvestre, localizado
em S. Silvestre, Coimbra, apre-
senta-se com uma carta reno-
vada, pelas mãos do chef Euli-
tério Assunção. 

O restaurante aposta na ma-
gia da cozinha da Beira Litoral,
que privilegia os produtos sim-
ples e tradicionais, de tal forma
que o gosto e o prazer de co-
mer são um acto cultural. As-
sim, desde o azeite do Mon-
dego, ao queijo do Rabaçal, ao
mel da Serra da Lousã, pas-
sando pelo arroz tão tradicio-
nal e produzido nos campos
do Baixo Mondego, não esque-
cendo ainda os tão reconheci-
dos doces conventuais, como
o pastel de Tentúgal, todos eles
farão parte da nova carta e
prometem fazer de uma refei-
ção uma verdadeira experiên-
cia gastronómica.

O Restaurante Patativm tem

como principal objectivo pro-
porcionar uma experiência gas-
tronómica única. Porque esta
cozinha requer amor, imagina-
ção e arte, é agora pela mão do
chef Eulitério Assunção que se
prepara a mesa no Restaurante
Palativm, até porque o chef, que
abraçou este novo desafio no
passado mês de Dezembro,
promete aqui aplicar todas as
suas técnicas,  «com o objectivo
de proporcionar uma experiên-
cia gastronómica única, harmo-
nizando uma cozinha de ima-
ginação, na qual os sabores tra-
dicionais portugueses são in-
terpretados e apresentados
num estilo contemporâneo»,
refere o próprio. 

Eulitério Assunção, que fez a
sua formação na Escola de Ho-
telaria e Turismo de Coimbra,
considera importante trabalhar
com os produtos locais, não só
porque se tem acesso a produ-

tos frescos e porque se valoriza
o que é da região, mas também
porque ajuda a dinamizar a
economia local. 

Sendo de origem sãoto-
mense, Eulitério Assunção re-
corda os sabores da cozinha
africana, cujos segredos apren-
deu com a avó, tias e mãe, pelo
que, na «sua cozinha» destinada
ao povo português, procura
não evidenciar ao máximo as
suas raízes. Antes prefere servir
o melhor de Portugal, «mas
com um toque subtil das mi-
nhas origens», refere o chef. 

Daí que a «boa cozinha» que
pretende servir respeitará ao
máximo o corpo humano,
«com os nutrientes a chegarem
à mesa intactos, já que a con-
fecção obedece a técnicas
muito especiais, como, por
exemplo, não cozer demasiado
os alimentos, mantendo os sa-
bores e aromas».

O chef Eulitério Assunção abraçou um novo desa o no Palativm Restaurante

Os proprietários José Almeida e Fernanda Almeida Seco
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Descarbonização da indústria em sessão online 
O CTCV realiza amanhã, pelas 15h30, uma sessão online, que terá como objectivo 
a apresentação do aviso do concurso para a descarbonização da indústria, dando 
conta das tipologias de investimento e discussão dos requisitos de acesso.
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