
| P 903 DE MAIO DE 2018

História da «Mendes Godinho» 
agora em livro

O livro “Mendes 
Godinho, uma 
história de 
Empreendimento 
Empresarial 
Familiar” da autoria 
de Leonel Vicente, 
vai ser apresentado 
no próximo 
domingo, dia 6.

     A Associação MG – Memorial 
Mendes Godinho vai realizar 
no próximo dia 6 de maio, pe-
las 10H15, na Central Elétrica 
do Complexo da Levada, a ce-
rimónia de apresentação e lan-
çamento do livro sobre a “Men-
des Godinho, Uma história de 
Empreendimento Empresarial 
Familiar” da autoria de Leonel 
Vicente.
    Era um dos objetivos da Asso-
ciação MG – Memorial Mendes 
Godinho, reunir numa obra os 
factos históricos daquele que foi 

um dos maiores grupos econó-
micos nacionais, com raízes no 
concelho de Tomar, e responsá-
vel por um elevado número de 
trabalhadores, na sua maioria 
tomarenses, que integraram as 
várias empresas do grupo.
   Em boa hora, Leonel Vicente 
abraçou este projeto, e agora dá 
à estampa esta obra, que ficará 
para a história como um impor-
tante testemunho do que foi a 
Mendes Godinho e a sua impor-
tância para Tomar e para o país.
   Leonel Vicente, autor de ou-
tras obras, já nos habituou ao 
seu rigor histórico, sendo esta 
mais uma obra aguardada com 
grande expectativa, por todos 
aqueles que viveram grande 
parte das suas vidas ligadas a 
este antigo grupo, que manteve 
as empresas em laboração até à 
década de 90, apesar das muitas 
vicissitudes desde do período da 
nacionalização da banca, que 
arrastou as empresas do grupo 
com a Casa Bancária Manuel 
Mendes Godinho & Filhos. Si-
tuação que culminou num pro-
cesso judicial que perdurou du-
rante largos anos nos tribunais.
    O livro tem 529 páginas, da-
mos aqui a conhecer o índice da 
obra, que nos dá uma visão so-
bre o conteúdo da mesma.
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