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Espaço de moda
abriu em Cantanhede
A Glanz é um novo conceito de loja de moda. Decoração
requintada e marcas conceituadas fazem a diferença

INICIATIVA REVERTE A FAVOR DA ASSOCIAÇÃO “AJUDA DE MÃE”

EXPOSIÇÃO DE PAULO NEVES E CARLOS MAGNO

�A Glanz – Man and Woman é
a nova loja de moda em Canta-
nhede. Com linhas que vão do
desportivo ao clássico, a nova
loja pretende ser um espaço de
atendimento personalizado
Paula Fernandes é a promotora
do novo espaço de moda. Esco-
lheu o nome Glanz, por ter um
significado muito próximo de
“brilho, encanto, glamour”, pelo
que trabalha com marcas con-
ceituadas que abrangem um
leque muito diversificado de
estilos, desde o desportivo ao
clássico e elegante. Assim, pode-
-se encontrar desde a Salsa,
Scripta, Rinascimento, com a li-
nha Kitana (para silhuetas mais
fortes), à Nakuro, Cirrone Jeans,
a outras marcas como a
Takeshy Kurosawa e Gaudí.

Paralelamente, a Glanz co-
mercializa também acessórios
de moda, desde malas, cintos e
bijuteria (muito elegante com
banho de ouro e cristais Swa-
rovsky), além de outras peças

não menos bonitas. Situada na
Rua D. João, n.o 4, junto à Farmá-
cia Seixo, a Glanz funciona com
um horário alargado, de segunda
a sexta-feira, das 9h30 às 21h00,
sendo que ao sábado, a loja está
aberta das 10h30 às 21h00. Ao
domingo, o horário é das 16h30 às
21h00. Paula Fernandes refere
que um dos objectivos, a médio

prazo, é abrir ao domingo por
marcação, de modo a proporcio-
nar às clientes um atendimento
personalizado. 

A loja é um espaço agradável,
com uma decoração moderna.
Paula Fernandes referiu ainda
que pretende fidelizar os clientes,
através de cartão de cliente, bó-
nus e promoções pontuais. l

Antarte 
inaugurou 
loja no Porto 

� Para assinalar a abertura da
loja na cidade do Porto, a An-
tarte inaugurou recentemente o
seu novo espaço, com uma ex-
posição de escultura e de foto-
grafia, intitulada 1 + 1, que pro-

põe um novo conceito de apre-
sentação de arte. Ao juntar ao
design elegante e às linhas mo-
dernas dos móveis Antarte, as
esculturas de pedra e madeira
criadas por Paulo Neves e as
imagens urbanas captadas pela
objectiva de Carlos Magno, a
Antarte propôs, assim, uma ex-
periência inédita, que teve lugar
na sua nova loja, na Avenida da
Boavista. l

Crioestaminal
lança campanha
“Feliz Dia, Mãe”

�No âmbito da sua política de res-
ponsabilidade social, a Crioesta-
minal lançou uma campanha de
solidariedade que pretende fazer
as mães portuguesas mais felizes e
apoiar a associação “Ajuda de
Mãe”. A campanha tem como
suporte o site www.felizdia-
mae.com, no qual está disponível
um “frigorífico virtual”, onde os

filhos poderão deixar mensagens
para as suas mães. Por cada men-
sagem, a Crioestaminal doa um
euro à “Ajuda de Mãe”, associação
cujo objectivo é apoiar mulheres
grávidas com dificuldades.

Luís Gomes, membro da admi-
nistração da Crioestaminal, expli-
ca que «quisemos este ano assina-
lar o Dia da Mãe lançando uma
campanha de apoio à “Ajuda de
Mãe” porque, tal como a Crioesta-
minal, esta entidade preocupa-se
com a protecção do futuro, incen-
tivando a maternidade. E além de
ajudarmos esta instituição, contri-

buimos para a felicidade de todas
as mães que recebem mensagens
carinhosas dos seus filhos».

Maria Madalena Teixeira
Duarte, presidente da “Ajuda de
Mãe”, afirma que «todos os filhos
devem mimar as suas mães. Ao
fazê-lo com uma mensagem
afectuosa, estão, simultaneamen-
te, a ajudar muitas futuras mães
que, por motivos variados, se
encontram em situações de gran-
de dificuldade».

O site www.felizdiamae.com
estará activo até 2 de Maio, Dia da
Mãe. l

A GLANZ fica situada próxima da Farmácia Seixo
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