
   

   

 

Nas últimas semanas deixámos aqui muitas sugestões 

portuguesas e Cinco Estrelas. Nas próximas duas semanas, 

vamos também nós passear e não deixar Portugal à espera. 

 

Se estiver a passear pela Madeira, saiba que o Forum Madeira 

agora auditado e certificado com o selo 

Five Stars | Safe Spot, é um lugar Cinco Estrelas quanto 

à higiene sanitária e à qualidade dos serviços, totalmente 

seguro para visitar e fazer compras.  

 

Para um churrasco de verão, compre carne certificada, 

tempere-a com o melhor sal, finalize com o café mais 

português de Portugal e um licor de ginja premiado. 

É tudo o que é preciso para um almoço Cinco Estrelas. 
 

 

 

Mas há mais, partilhamos também uma receita para o lanche: 

Bolas de Berlim, e com creme!  

 

Piquenique, almoço e até yoga, são algumas das atividades 

associadas aos programas de Enoturismo da Adega Mayor, um 

lugar Cinco Estrelas e Five Stars | Safe Spot. 

 

Cinco Estrelas é também a Ok! teleseguros que, na nova 

campanha, nos confronta com muita graça com a vivência da 

nova realidade mas com os imprevistos de sempre.  

 

Seja sempre Cinco Estrelas aproveite as férias e o verão com 

segurança.  

Até setembro! 
 

 

  

 

 

 

 

  

 

Caudalie Vinoperfect 
SÉRUM LUMINOSIDADE ANTIMANCHAS 

Este sérum não fotossensibilizante e oil-free é líder 

de mercado em sell-out* em Portugal. Tem resultados 

excecionais em todo o tipo de manchas: sol, gravidez, 

acne, manchas instaladas. Além de corrigir as manchas, 

previne o seu aparecimento e sublima a luminosidade da 

tez. Ganhou o Prémio 5 Estrelas pelo 3º ano consecutivo 

na categoria cosméticos antimanchas. Saber Mais. 

 
* Informações hmR, Health Market Research, MAT (12 meses anteriores) em 

Dezembro 2019, mercado despigmentantes facial mulher, vendas em valor 

e em unidades 
 

   

https://link.freshmail.mx/c/fgzse3a5me/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/c2cn6lipel/wrghxne5kv


 

 

 

Forum Madeira é uma marca 

Five Stars | Safe Spot 

 
Auditado pelo novo sistema de avaliação que garante in loco, 

que estão implementadas a qualidade de serviços e medidas de higiene 

necessárias, para total segurança dos consumidores e visitantes, o Forum 

Madeira, foi considerado Five Stars | Safe Spot. 

 

Espaços ou marcas considerados Safe Spot reforçam a confiança 

do mercado e dos consumidores, conduzindo ao consumo 

e frequência dos espaços de acesso público, com segurança reforçada. Five 

Stars | Safe Spot é uma certificação com a garantia 

do Bureau Veritas e do Prémio Cinco Estrelas.  

 

Conheça aqui a metodologia de atribuição da certificação. 
 

  

  

 
  Um Verão 

Cinco Estrelas!  
 

 

 

 

 

Começar com carne certificada temperada com sal 

marinho e terminar com um café e um licor, são as 

nossas sugestões para um churrasco de verão Cinco 

Estrelas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://link.freshmail.mx/c/7mlnj2j7u4/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/cpc3ihwjmx/wrghxne5kv


Um churrasco de verão sabe mesmo a férias, a convívio familiar e com amigos. E se for com carne certificada porco.pt  

- a única com processo de certificação independente - temperada com Marnoto, o sal marinho do Algarve, 

então tem a garantia de grelhados no ponto, suculentos e macios. 

 A melhor forma de terminar a refeição é sem dúvida com um café Delta, a marca de café preferida dos portugueses, 

de preferência acompanhado por um Licor de Ginja D'Óbidos Vila das Raínhas com uma pedra de gelo. 

 

Bons churrascos e tenha férias Cinco Estrelas! 
 

  

 

 

 

  

   

 

 

"Vindima Mayor" 
abra os sentidos a uma 

experiência mayor 

 
Desde ontem dia 12, que a Adega Mayor, 

vencedora do Prémio Cinco Estrelas na categoria 

Enoturismo e detentora do selo Five Stars | Safe 

Spot, reabriu portas para que os apreciadores de 

vinho, possam participar na vindima e conhecer os 

caminhos que as uvas percorrem desde a vinha até 

à mesa. Até 16 de Setembro, a Adega Mayor 

promove mais uma edição da “Vindima Mayor”; há 

muitas possibilidades sempre com prova: com 

estadia, com almoço ou piquenique, com 

workshop, e até com yoga. Veja aqui. 
 

  

"As rotinas mudaram, 

os imprevistos continuam 

a ser os mesmos”  
A nova campanha da OK! teleseguros mostra a realidade 

com que lidamos no dia a dia e que nos trás novos 

constrangimentos na vida social. 

A seguradora vencedora do Prémio Cinco Estrelas, 

fez uma abordagem ao assunto com muita graça, 

conseguindo tratar um tema muito sério, com um filme 

que nos liga à marca desde o primeiro segundo. 

Vale a pena ver. 
 

 

 

 

 

 

https://link.freshmail.mx/c/7o7a7x3kuc/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/vo77xuw7lm/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/dc5cd90kgc/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/urxpuhtwri/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/5y3631edya/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/t02f34tysq/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/5xg98toytj/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/wiyoem7tud/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/437n15krid/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/gpfe0h6zt2/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/voywv126xl/wrghxne5kv

