
Papelaria Marciano
assinala hoje 75 anos

Bodas de diamante Referência na cidade de Coimbra, a
papelaria mantém-se nas mãos da família e distingue-se
pela diferenciação no que diz respeito aos artigos disponíveis

A Papelaria Marciano está na Avenida Fernão de Magalhães desde 1976

Este ano, em Setembro abriu o espaço na Solum

Rosette Marques

Foi no longínquo ano de 1944

que a Papelaria Marciano
abriu portas na Rua da Sofia,

exactamente no dia 3 de Ja-

neiro, pela mão de Marciano

Costa, espaço que funcionou

atéAgostode2oo4.
Em 27 de Setembro de 1976,

abriu um novo e moderno es-

paço na Avenida Fernão de

Magalhães, pela mão do filho

do fundador, Euclides Costa.

Por isso hoje celebram-se os 75

anos da papelaria que é uma
referência na cidade de Coim-
bra e que continua a ser o es-

paço de eleição para comprar
artigos muito específicos liga-

dos à escrita, às artes e às ma-
nualidades.

Hoje, a Papelaria Marciano
está nas mãos do neto do fun-

dador, Luís Costa Alves, que

mantém a estratégia de cresci-

mento. Por isso, depois de estar

instalada desde 2011 também

em Lisboa, na Faculdade de Ar-

quitectura da Universidade de

Lisboa, em 2018 apostou na
abertura de um novo espaço em
Diário de Coimbra que a pape-
laria ganhou notoriedade no

tempo do seu avô e do seu pai,
sendo uma referência para
quem queria comprar material

escolar e outro material mais

específico, nomeadamente no

que diz respeito a desenho téc-

nico, material para pintura e be-

las artes, mas também para ar-

quitectura, área onde continua

«a fazer a diferença».

Hoje, o mercado é totalmente

diferente. A concorrência é

muito grande, face à "oferta

agressiva" das grandes superfí-
cies comerciais, «pelo que a

nossa aposta é na diferenciação,

quer em termos de marcas, mas

também na especialização, pelo

que continuamos a ser procu-
rados pelos artigos específicos

para desenho, pintura e belas

artes, manualidades e mesmo

artigos para escrita», afirmou.

APapelariaMarciano trabalha

com marcas como a Caran

d'Ache, Rotring, Faber-Castell,

Staedtler, Eastpak, Parker, Sheaf-

fer, Winsor &Newton, Van Gogh,

Giotto, entre muitas outras.

Com oito colaboradores, o

estabelecimento pratica um
horário alargado, que vai das

9hoo às 19h00, sem fechar à

hora de almoço.
Luís Costa Alves indicou que

o cliente tipo da papelaria são

os estudantes, profissionais de

determinadas áreas e empresas
locais, além do cliente pontual^


