Empresas Cinfanenses que integram a lista das 750 maiores do distrito de Viseu

A Eólica do Alto da Teixosa S.A. é a que ocupa a melhor posição (154ª) com um volume
de negócios de 5,4 milhões de euros. Mas analisando a lista podemos constatar que
empresas de construção civil são as que mais se destacam: Construtora Rio Arda, Lda.
(168ª), Confrasampaio, Lda. (185ª); Deslumbratítulo – Unipessoal, Lda. (192ª); Admirável
e Eficaz – Unipessoal, Lda. (238ª); Construtora Estradas do Douro (296ª); Carlos Rocha –
Unipessoal Lda. (300ª); Dourocávado, Lda. (327ª); OCPL – Obras Civis e Públicas –
Unipessoal Lda. (338ª); Pétalas&Prismas – Unipessoal Lda. (362ª); Figura Quotidiana, Lda.
(390ª); Fusão Acetinada, Lda. (391ª); Buscageração Construções, Lda. (452ª); Idealizar –
Engenharia Lda. (467ª); Provaltura, Lda. (474ª); Nível Matinal Construções, Unipessoal
Lda. (533ª); Fremonta – Construções, Lda. (571ª); CM Carvalho – Unipessoal, Lda. (629ª);
Cálculo Significante – Construções Unipessoal, Lda. (662ª); Rodrigues&Sales, Lda. (687ª);
Maranhão – Sociedade de Construções, Lda. (700ª); Suplentevidente – Unipessoal, Lda.
(718ª) e Sólido Protagonista – Construções, Lda. (727ª).
Na terceira melhor posição (173ª) aparece o SuperCinfaes – Supermercados, Lda. com um
volume de negócios de 5 milhões. Ainda neste ramo, surge no 197º lugar o entreposto de
carnes Constantino&Faria, Lda que apresenta um volume de negócios aproximadamente
de 4 milhões e meio de euros. Já a empresa Luís Carlos Gonçalves Unipessoal, Lda. tem
uma faturação de quase 4 milhões de euros ocupando o 230º lugar no ranking. Ainda
neste setor, a Parcela Inteligente com vendas de dois milhões e meio de euros, ocupando
o lugar 358 na tabela.
No comércio a retalho de combustível e peças/acessórios para veículos automóveis surgem
duas empresas: A. Esteves, Lda., na posição 228 e um volume de negócios de €3.991.266
e a Fuel2Temp (517º) e €1.722.603 de vendas. De referir ainda, a empresa na área
imobiliária, Idealizar, Lda. que ocupa a 343ª posição com vendas num valor superior a
dois milhões e meio de euros; a empresa José Carlos Pinheiro Pinto, Unipessoal Lda.
(443ª), na área da publicidade que apresenta uma faturação de dois milhões de euros; a
Vertentorizonte – Trabalho Temporário, S.A. (701º) com um volume de negócios de
€1.275.832 e a Drogaria da Presinha, Lda. que surge no 715º lugar com vendas de
€1.254.766.

