
 

 
 

Informação obrigatória nos termos do artigo 43.º da Lei 50/2012, de 31 de Agosto de 2012 
 

 
 

B)  ESTRUTURA DO CAPITAL SOCIAL 

 

100% do Capital Social detido pelo Município de Castanheira de Pera €50.000,00 

 

 

C) IDENTIDADE DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS SOCIAIS E RESPETIVA NOTA 

CURRICULAR 

 

Presidente do Conselho de Administração: João Manuel Marreca Correia de Oliveira 

Vogal da Administração: Diana Sofia dos Santos Pais 

 

 

NOTAS CURRICULARES: 

 

Presidente do Conselho de Administração 

 

João Manuel Marreca Correia de Oliveira, filho de Manuel Correia de Oliveira e de Maria 

lsabel da Encarnação Marreca David Correia de Oliveira, nasceu em Santo António dos 

Olivais, Coimbra, a l-3 de novembro de 1963. 

 

Licenciou-se em Medicina Dentária em 1993, no lnstituto Superior de Ciências da Saúde. 

lniciou a sua vida profissional no ano de 1-993, em Castanheira de Pera, terra onde vive 

desde então e onde é proprietário do Consultório de Medicina Dentária Dr. Ernesto 

Marreca David, consultório que foi propriedade da família, tendo seguido, em termos 

profissionais, as pisadas do seu avô, o mui ilustre Dr. Ernesto Marreca David, 

personalidade de reconhecido mérito que é, ainda hoje, uma referência. 

 

No âmbito profissional, muitas têm sido as formações que realizou, podendo destacar-se, 

a título de exemplo, o Curso de lmplantologia lntegral que realizou de 2007 a 2008, na 



 

cidade do Porto. 

 

Ao longo dos anos tem tido um papel discreto, mas ativo na comunidade local 

Atualmente, integra os órgãos socais da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Castanheira de Pera. 

 

  Vogal da Administração (Não executivo) 

 

Diana Sofia dos Santos Pais, nascida a 30 de outubro de 1996 em Sé Nova, concelho de 

Coimbra. Frequentou o ensino primário na aldeia da Moita e o ensino básico na Escola 

Básica E.B. 2/3 Dr. Bissaya Barreto em Castanheira de Pera. Frequentou o curso de 

Ciências e Tecnologia da Escola Secundária de Figueiró dos Vinhos. 

 

Frequentou a licenciatura em Solicitadoria, pela Escola Superior de Tecnologia e Gestão, 

do Instituto Politécnico Leiria entre os anos de 2015 a 2018. Em 2018, na mesma 

instituição e sob orientação do Dr. Nuno Abranches Pinto, frequentou o Mestrado em 

Solicitadoria de Empresa, na qual, elaborou uma tese intitulada “Instrumentos de 

Regulamentação Coletiva de Trabalho – âmbito subjetivo e concorrência (Confronto entre 

regimes privado e público)”, tendo sido apresentada no ano de 2020, obtendo o grau de 

Mestre. 

 

No ano de 2021 ingressou na Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução, tendo sido 

subtida ao exame final de acesso, na qual obteve 18 valores, sendo considerada a 

segunda melhor nota de ingresso a nível nacional. 

 

Exerceu funções em diversas áreas, demonstrando a sua versatilidade, nomeadamente 

enquanto subgerente de uma loja comercial. Em 2021, iniciou atividade profissional na 

área de Solicitadoria no ano de 2021, na empresa “Fenómeno Numérico, Lda”, na cidade 

de Leiria. 

 

Demonstra uma grande intervenção ao nível da sociedade, mais concretamente ao nível 

político, exercendo funções em diversos órgãos partidários na vertente executiva, mais 

concretamente, presidente de uma estrutura concelhia de juventude partidária, vice-

presidente a nível distrital e secretária nacional da mesma juventude partidária. Dentro do 

mesmo partido, integra comissão política nacional e a comissão nacional. 

 

 

 



 

D) MONTANTES AUFERIDOS PELOS MEMBROS REMUNERADOS DOS ÓRGÃOS 

SOCIAIS 

 

O Presidente do Conselho de Administração, cargo Executivo, aufere um vencimento €1.000,00 
em regime de meio tempo. 

 

 

E) NÚMERO DE TRABALHADORES DESAGREGADOS SEGUNDO MODALIDADE 

DE VINCULAÇÃO 

 

Contratos de Trabalho no âmbito do Código do Trabalho por tempo indeterminado   - 

14 Funcionários 

 

Contratos  de  Trabalho  no  âmbito  do  Código  do  Trabalho  a  termo  certo  - 

0 Funcionários 

 


