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Lisboa, 01 de abril de 2019 – O Grupo Ageas Portugal vai apoiar o 

festival ParRTES 2019.  

O evento é uma iniciativa na área da Cultura da Junta de Freguesia do 

Parque das Nações e pretende reforçar a qualidade dos artistas locais 

integrando momentos de aprendizagem com exposições e reforçando 

o sentido colaborativo entre artistas locais e dinamizadores 

convidados.  

A edição de 2019 vai contar com três categorias Pintura, Desenho e 

Fotografia, dinamizada por um mentor, criando um espaço de 

trabalho/residência que resultará numa exposição final.  O Grupo Ageas 

Portugal no Parque das Nações vai receber os artistas com residência na 

categoria de fotografia.  

Para o restante público vai haver ainda workshops orientados às temáticas de pintura, desenho 

e pergaminho, por forma a dar oportunidade aos mais interessados em passar por uma pequena 

experiência nas artes visuais. Esta aprendizagem pontual é orientada a temas específicos, 

dinamizados por artistas convidados e artistas de edições anteriores. 

 “O Grupo Ageas Portugal tem feito uma aposta continuada na cultura, como um dos seus 

eixos estratégicos de posicionamento, que permite aliar objetivos de notoriedade a um 

forte contributo para o desenvolvimento da sociedade nesta área. E esta parceria é mais  
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um passo do Grupo Ageas Portugal na dinamização cultural do nosso país.”, refere Inês 

Simões, Diretora Comunicação Corporativa e Marca Grupo Ageas Portugal.  

As inscrições estão abertas até dia 10 de abril, aqui.   

SOBRE O GRUPO AGEAS  
 
A Ageas é um grupo segurador internacional, sediado em Bruxelas, com 190 anos de 

experiência. Presente em 14 países da Europa e da Ásia, a empresa propõe soluções de seguros 

de Vida e Não Vida a milhões de Clientes particulares e empresas.  

O Grupo Ageas Portugal é um dos líderes no ranking segurador português, operando desde 2005 

através de marcas conhecidas como a Ocidental e a Médis, tendo-se juntado a Ageas Seguros 

e a Seguro Directo em 2016.  

A Ageas aposta em Portugal como um dos principais mercados, onde se pretende desenvolver, 

através de parcerias fortes e contribuindo para o desenvolvimento do país e da sociedade, 

ajudando os Clientes a gerir, antecipar e proteger-se contra riscos e imprevistos, para que 

possam viver o presente e o futuro com a máxima segurança e serenidade.  

Saiba mais em: www.grupoageas.pt 

 

 
Para mais informações:  
 
Catarina da Fonseca – cfonseca@atrevia.com| 914 027 468 

Joaquim Vicêncio – jvicencio@atrevia.com | 914 474 655 
Inês Simões – inesmaria.simoes@ageas.pt | 964 898 172 
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