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D
epois de Leiria, 
Viana do Castelo. A 
Festa Ageas Segu-
ros 2022 continua a 
percorrer o País e 

nesta ocasião foram os via-
nenses que acolheram o se-
gundo evento do ano da ini-
ciativa, que teve bombos, 
atuação musical, oferta de 
brindes sustentáveis e muita 
animação. Como esta terceira 
edição da Festa Ageas Segu-
ros tem como principal obje-
tivo apoiar a cultura de forma 
sustentável, foram recolhi-
dos 34 quilos de lixo na cida-
de minhota, que vão ser 
transformados numa obra de 
arte. 

“O lixo será entregue a um 
artista, para construir uma 
obra de arte, que posterior-
mente será entregue na cida-
de. Será um marco que vamos 
deixar em Viana do Castelo”, 
referiu Hugo Julião, responsá-
vel de Marketing Canal e Digi-
tal do Grupo Ageas Portugal. 

As caminhadas verdes para 

Festa Ageas 
Seguros superou 
as expectativas

“TEMOS  
DE ASSOCIAR  
O AMBIENTE  
À ARTE  
E À CULTURA”

“QUANDO EXPLICÁMOS  
O CONCEITO DO QUE 
ESTAMOS A FAZER  
E A PEGADA SUSTENTÁVEL 
QUE ESTAMOS A DEIXAR  
AS PESSOAS FICARAM 
SURPREENDIDAS PELA 
POSITIVA”

Sexta-feira há mais Festa no Minho 
A Festa Ageas Seguros vai ter mais duas edições 
este verão. A próxima é já na próxima sexta-feira, 
dia 12 de agosto, em Braga. Acompanhe tudo no 
Correio da Manhã e na CMTV.

A cidade de Viana de Castelo recebeu o segundo evento  
do ano desta iniciativa – foi um êxito.

Loja Ageas Seguros | Mediador Quercia III e Equipa Ageas Seguros.  
Da esquerda para a direita: Hugo Julião, Liliana Viana, João Paulo Carvalho, 
Jacinta Pereira, Fernando Rodrigues, Ana Silva, Jorge Coelho, Bernardo Dias. 
Na fila da frente, equipa de promotores: Vítor Diogo, Bárbara Barbosa, Joana 
Oliveira, Mariana Mendes, Afonso Barbosa.

Hugo Julião, responsável  
de Marketing Canal e Digital  
do Grupo Ageas Portugal

recolha de lixo, levadas a cabo 
por voluntários e responsáveis 
da Ageas Seguros, já tinham 
sido um êxito na Praia do Pe-
drogão, em Leiria. Em Viana do 
Castelo o plogging também foi 
um sucesso, pois os vianenses 
abraçaram a ideia.  

“Quando explicámos o con-
ceito do que estamos a fazer e a 
pegada sustentável que esta-
mos a deixar, contribuindo 
para tornar a cidade mais limpa 
e melhorar o planeta, as pes-
soas ficaram surpreendidas 
pela positiva”, explicou à 
CMTV, em Viana do Castelo, 
Hugo Julião, prosseguindo: 
“Queremos, acima de tudo, 
alertar e sensibilizar as pessoas, 
convidando-as a fazer connos-
co este caminho para que pos-
sam também contribuir para a 
sociedade da mesma forma que 
estamos a contribuir.” 

A Festa Ageas Seguros, em 
Viana do Castelo, correu “mui-
to bem, superando claramente 
as expectativas”, assegurou 
Hugo Julião. 

Município destaca consciência 
ambiental 

A autarquia vianense de-
monstrou igualmente enorme 
satisfação por ter recebido o 
evento, até por estar focado na 
temática do ambiente e da 
sustentabilidade. 

“Foi uma surpresa grande 
quando decidiram fazer em 
Viana do Castelo a Festa Ageas 
Seguros. Ficámos muito con-
tentes, pois é importante que 
as entidades privadas também 
tenham esta consciência de 
poder retribuir para a cidada-

nia ambiental”, afirmou à 
CMTV Fabíola Oliveira, verea-
dora da Câmara Municipal de 
Viana do Castelo. A responsá-
vel pelas áreas do Planeamento 
e Gestão Urbanística, Proteção 
Civil, Ambiente, Transição Cli-
mática e Mobilidade da autar-
quia vianense salientou tam-
bém “o facto de se utilizar os 
resíduos encontrados na cami-
nhada para fazer a escultura”. 
“Penso que foi um pensamento 
artístico, mas fundamental. 
Temos de associar o ambiente à 
arte e à cultura”, sublinhou.


