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1 O valor da mensalidade inclui seguro de crédito facultativo nos valores indicados, não estando este valor refletido no MTIC e na TAEG. 
2 Montante Total Imputado ao Consumidor. Crédito sujeito a aprovação pelo Cetelem – marca do Banco BNP Paribas Personal Finance S.A. 
* Os CTT atuam como intermediário de crédito a título acessório e com caráter de exclusividade.

Subscrever um crédito é uma decisão importante. Informe-se bem, decida melhor.

Pesquise as lojas em ctt.pt*
Lojas CTT

2ª a 6ª feira, das 9h às 20h.
 707 200 430

3.000€

TAN: 8,90%
TAEG: 11,9%

145,86€1/mês 
24 meses

MTIC: 3.360,84€2

Seguro de proteção ao 
crédito facultativo incluído 
na mensalidade: 6,95€

CRÉDITO PESSOAL CETELEM
DE 2.500€ A 50.000€ | 12 A 84 MESES
TAN desde 8,90% e TAEG desde 10,7%

Este verão, aproveite a taxa competitiva desenhada para si – TAN desde 8,90% — 
e não deixe nenhum projeto por realizar.

Cetelem. Um crédito claro, desenhado para si. 

Estas férias, temos grandes projetos
desenhados para nós.

Pré-aprovação imediata online.

cetelem.pt
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• 17 e 18/7 – Braga
Dança: Escadas Zero
É um espetáculo de dança, mas parte de 
um texto, o de Gonçalo M. Tavares, Esca-
da Zero, e um trabalho continuado de cria-
ção com um grupo de crianças e jovens bai-
larinos da Companhia Arte Total. Agora com 
cerca de 200 participantes, com coreogra-
fi a de Peter Michael Dietz, acontece às 
21h30 na sala principal do Theatro Circo. 
5 euros, www.theatrocirco.com 

• 18/7 – Ofir
Flower Power
São as festas Flower Power do Pacha d’Ofi r! 
Este ano, além de ‘paz e amor’ há feira hi-
ppie ao som de Boney M e Dj Chiquinho. O 
consumo obrigatório começa nos 7 euros, 
até à 1h, e vai aumentando até aos 12 eu-
ros para quem entrar depois das 3h. 

• 18/7 – Guimarães
Variações na pintura
A produção de José de Guimarães entre 67 
e 74, quando viveu em Angola, e ainda pin-
turas de grandes dimensões, produzidas a 
partir de 2000 sob ao tema “Impérios do 
Fim”, estão documentadas e problematiza-
das no livro que será apresentado às 17h 
no CIAJG. A ver, também, a exposição com 
o mesmo nome. www.ciajg.pt

• 18/7 – Guimarães
Carminho ao vivo
A fadista sobe ao palco da Plataforma das 
Artes e da Criatividade e com ela leva o 
‘Canto’, o seu mais recente disco que inclui 
letras escritas pela própria. O talento está-
-lhe na voz e na veia literária, a comprovar 
dia 18, às 22h, a partir de 10 euros (de pé).  

• 25/7 – Vila do Conde
Mulheres em Dança
É um dia inteiro entre os silêncios e as so-
noridades dos workshops orientados por 
Freya Berit. Sentir as “paisagens interiores” 
será o denominador comum das três pro-
postas a acontecer no Nymphaea, a partir 
das 10h. www.infi nitomovimento.com

AGENDA • Alfândega da Fé
Prémios aveludados 

O azeite biológico da 
Casa Aragão, negócio 
de família com várias 
gerações, soma prémios 
internacionais. Ouro e 
prata para o Alfandagh

Virgílio Tavares 

O 
azeite Alfandagh Grande Escolha já 
soma três prémios em 2015. O ouro foi 
conseguido recentemente em Israel, no 

“Terra Olivo Extra Virgen Olive Oil Interna-
tional Competition 2015”. Foi também me-
dalha de prata no “BIOL 2015”, em Itália 
(Concurso Internacional de Azeites Biológi-
cos) e no “Silver Orgânic Olive”, no âmbito 
do Oil China Competition 2015, na China. 
Trata-se de um azeite virgem extra biológi-
co, com acidez máxima de 0.1%., frutado mé-
dio e levemente picante. 

A marca pertence à Casa Aragão, de Al-
fândega da Fé, que em 2014 arrebatou 7 pré-
mios com o Casa Aragão Praemium DOP: pra-
ta, em Nova Iorque, Prestige Gold, em Israel, 

menção honrosa no Prémio Armonia-Concor-
so Oleario Internazionale/Thophy 2014, em 
Itália, Prestigio Oro no Olivinus, bronze na 
China e Silver, no Japão; entrou ainda para 
o Guia Flos Olei dos 500 melhores azeites do 
mundo. Em 2015, a Casa Aragão Praemium 
arrebatou uma Gran Prestige Gold em Israel.

Caça ao tesouro 
O sucesso ultrapassou todas as expetati-

vas com o Ouro Líquido, um azeite com ouro 
incorporado, lançado em 2012 – contava ven-
der 2500 unidades nos primeiros três meses, 
mas vendeu 15000.  

Em 2011, a Casa Aragão arrisca-se com o 
lançamento do “primeiro azeite biológico do 
mundo para crianças”, o Alfandagh Kids, 
mais maduro, mais amarelo, e mais rico em 
betacaroteno, uma das características do lei-
te materno e deste azeite – e, segundo a Casa 
Aragão, citando o site Dinheiro Vivo, “uma 
forma de estimular o consumo de azeite des-
de tenra idade, dando a conhecer um produ-
to com benefícios comprovados no cresci-
mento e desenvolvimento dos mais novos”.

Lançar novidades anualmente já é prata 
da casa. Artur Aragão gosta de inovar e criar 
novas experiências. A casa ocupa o 10.º lu-
gar entre as empresas do setor e está a 4 pon-
tos de entrar no ranking das 100 empresas 
mais premiadas do mundo..

A Casa Aragão está a 4 pontos de entrar para o ranking das 100 empresas mais premiadas 
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• Barcelos
Fábio é o padrinho
O jogador de futebol Fábio Coentrão apadri-
nhou o Centro de Acolhimento Temporário 
da APAC “Casa dos Sonhos” na cidade de 
Barcelos, no passado dia 27 de junho. Tra-
tando-se de uma casa que protege e acolhe 
crianças oriundas de contextos desfavoreci-
dos, onde a missão passa por devolver um 
sonho a essas mesmas crianças, o futebo-
lista decidiu associar-se ao projeto e dar a 
cara por esta obra. A funcionar desde 1999, 
o centro procura criar condições para um 
projeto de vida viável para cada uma das 
crianças e jovens. A instituição foi ainda pre-
miada pelo Movimento Mais Para Todos 
para fi nanciamento do projeto Ofi cina do 
Brinquedo, destinado à adaptação de brin-
quedos para crianças com defi ciência. N.C.

• Guimarães
Cientista dá cartas
João Mano, vice-diretor e investigador no 
Departamento de Engenharia de Polímeros 
da Escola de Engenharia da UMinho, vai re-
ceber 2,5 milhões de euros até 2020 do 
Conselho Europeu de Investigação para um 
projeto de regeneração de tecidos humanos. 
Para tal, vão ser criados, em laboratório, pe-
quenos reservatórios, combinando células 
do paciente com biomateriais porosos, que 
deverão depois proliferar e formar um teci-
do “vivo”. Este será então implantado den-
tro do paciente, através de uma cirurgia não 
invasiva, favorecendo a substituição do de-
feito ósseo. S.R.S.


