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AntarteNOVALOJANOPORTO

MARCAABRE A SUA 12.ª LOJA NO CORAÇÃO DA INVICTA
E MOSTRA EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA E ESCULTURA

A
Antarte, marca de Paredes que se
tem destacado no mercado do mo-
biliário e decoração, abriu uma

nova loja na cidade do Porto, na avenida
da Boavista. Com esta loja, são já doze os
espaços que comercializam a marca por-
tuguesa em todo o País. O novo espaço
pretende inovar, esbatendo as fronteiras
entre uma loja convencional e uma galeria
de artes. Exemplo disso mesmo é a expo-
sição ali patente até finais de Abril, que
inclui escultura e fotografia do artista
Paulo Neves e do jornalista Carlos Magno,
sob a designação “1+1”.�
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LOJA O novo espaço da Antarte
fica na avenida da Boavista e
mostra esculturas de Paulo Neves
e fotografias de Carlos Magno

A informação sobre os produtos nesta página é da responsabilidade das respectivas marcas.

APARELHOSAUDITIVOS

Campanha derastreio
com Marco Paulo
�Com
duas novas
lojas, em
Castelo
Branco e
V.F. de Xira,
a empresa
de apare-
lhos auditivos está a promover uma
campanha de avaliação auditiva. Os
maiores de 55 anos recebem o novo
CD de Marco Paulo,‘De Corpo e Alma’.

ESTUDO SOBRE COMPRADE CARROS

Europeus mais receptivos
a carros debaixo custo
�Um estudo da Cetelem mostra que
cada vez mais europeus (portugueses
incluídos) estão dispostos a comprar
veículos de baixo custo e carros oriun-
dos da China ou da Índia. Metade dos
consumidores aponta como 10 mil
euros o preço máximo a pagar.

FERMENTO ROYAL

O velho sorriso de sempre
está de volta renovado
�Marca com
lugar cativo
em casa de
milhares de
portugue-
ses, a Royal
está a fazer
uma nova
campanha para o seu fermento. Em
www.sorrisoroyal.com encontra recei-
tas, truques de cozinha e conselhos
para o seu dia-a-dia.
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