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Galp
a empresa mais
sustentável da Europa
A Galp, no seu setor e de acordo com os critérios do Dow
Jones Sustainability Index (DJSI) de 2019, surge como a
empresa mais sustentável da Europa e a terceira melhor a
nível mundial. Desta forma, diz-nos o site Imagens de
Marca, a Galp atingiu a melhor pontuação dos últimos oito
anos.
Outra marca Cinco Estrelas a dar que falar é a Delta, a
quem damos destaque esta semana, através da nova
campanha de lançamento da bebida Go Chill, que tomou
de assalto as nossas ruas.
E passear pelas ruas é também o que sabe bem em
Lisboa.
Esta é a cidade que sugerimos esta semana para um fimde-semana Cinco Estrelas.
Não faltam locais extraordinários na cidade para um fim de
semana inesquecível.
SAIBA MAIS

quem disse, berenice?

quem disse, berenice?
Com a proposta de quebrar as regras da maquilhagem,
a q uem dis se, b ereni ce? incentiva as mulheres a quebrarem
as regras e usarem aquilo que as faz sentir mais bonitas
Em Portugal desde 2016, a marca já conta com 8 lojas físicas
e online. São mais de 400 produtos para usar e abusar!
SAIBA MAIS

Fertagus
Começámos sobre o Tejo mas hoje somos sobre muito mais.
Sobre, por exemplo, fazer em 57 minutos o trajeto Lisboa a
Setúbal e sobre fazer a travessia do Tejo em 7 minutos.
Comemoramos duas décadas de história sobre nós, mas
sobretudo, sobre si.
SAIBA MAIS

Pão do Rogil
Padaria artesanal desde 1965, pelas mãos da Família Claro, com
forte tradição a cozer em forno de lenha. Um espaço familiar na
Costa Vicentina, com esplanadas confortáveis, uma loja-museu,
área infantil, linha gourmet e pães, empadas, bolos, bolinhos e
bolachas feitos à mão com os melhores ingredientes algarvios e
muito sabor.

SAIBA MAIS

Go Chill. A state of life. A Delta põe cor nas ruas.
Em época de regresso ao trabalho e às aulas, a Delta Cafés, lança uma nova bebida que pretende
“desafiar as regras do café” com a sugestão de ser consumida em qualquer lado.
Go Chill é divulgada através de uma campanha de comunicação assinada pela Label, que inundou as ruas
com outdoors e mupies extremamente coloridos e funny, impos s ív eis d e ignorar.
Leia Mais

nos da marca COUTO
LISBOA
Conhecida como a cidade das 7 colinas, Lisboa é um centro de convergências culturais, sociais, históricas e artísticas, que a tornam
extraordinária e acolhedora. Aqui, há um mundo de coisas para ver, fazer, comer e visitar, e, algumas delas Cinco Estrelas.
Belém é sem dúvida uma das zonas da cidade mais carismáticas e a Torre de Belém, lindíssima a qualquer hora do dia e é um dos
principais ícones da cidade. A sua construção manuelina, dependendo da luz, ora parece flutuar no rio à solta, ora parece ser ela que
segura a cidade para que esta não se perca.
Do passado representado pela Torre de Belém, passamos ao futuro pois é para lá que nos transporta o MAAT - Museu de Arte
Arquitetura e Tecnologia, o ícone vanguardista da cidade é uma obra prima da arquitetura e tem sempre programas artísticos
contemporâneos.
Entre estas duas visitas siga o cheirinho e vá até aos Pastéis de Belém - delicie-se com um... ou dois; são divinais e dizem que um nunca
chega.
A Carris leva-o a todos os cantos da cidade nos seus autocarros de última geração, vá num deles até Santa Apolónia onde está à sua
espera a Delidelux, a loja mais gourmet da cidade, com os melhores produtos de Portugal e do mundo, que também pode saborear na
fantástica esplanada com vista para o Rio Tejo.
E sempre ao lado do Rio, siga para a zona da cidade mais moderna e cosmopolita, o Parque das Nações, que merece sem dúvida uma
visita. Passear a pé ou de bicicleta, usufruir dos vários equipamentos culturais e, no Centro Comercial Vasco da Gama fazer compras
nas melhores lojas, jantar e ir ao cinema, vai complementar o programa Cinco Estrelas de um fim de semana em Lisboa!
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