
   

 

 

Consumir produtos, marcas e serviços nacionais é neste 

momento uma tendência em crescimento em Portugal. 

Um inquérito do Observador Cetelem 2020 realizado pela Nielsen, 

revela que 52% dos inquiridos consideram que comprar o que é 

nacional é um dever e 49% vê-o como prioritário. Criação de 

emprego (82%), promoção do desenvolvimento económico (62%) 

qualidade superior dos produtos (57%), são as razões apontadas 

pelos inquiridos 

para a decisão de comprar português. Saiba mais aqui. 

 

Por aqui queremos que não faça esperar Portugal; esta semana, 

as nossas sugestões de férias Cinco Estrelas são no Alentejo: 

gastronomia, património e marcas portuguesas 

estão à sua espera nesta região de particularidades únicas. 

 

Únicas são também as clínicas Smile.Up, que continuam a cuidar 

do sorriso dos portugueses, agora também na 50ª loja, um novo 

espaço do El Corte Inglês Lisboa.  

 

E a sorrir fica também quem comprar seguros AGEAS até 30 de 

setembro: recebe de oferta 2 meses de seguro. 

 

E por falar em ofertas, veja as do Clube Cinco Estrelas e usufrua 

de vários descontos exclusivos, quem sabe já estas férias! 

  
 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

https://link.freshmail.mx/c/7f6mg2jpgq/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/6y1ikh6vx6/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/41uqdrv3ge/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/0re0f0yu55/wrghxne5kv


 

Renova 

 

A nova gama Renova 100% Recycled é composta 

por produtos de papel 100% reciclado e certificado com 

o Ecolabel e FSC, embalados em papel 

reciclável e biodegradável.  

Com a iniciativa Plastic Free July a decorrer atualmente 

em todo o mundo, chegou o momento de mudança. 

Conheça a nova gama.  

Saber Mais 
 

   

 

Portugal dos Pequenitos 

 

Situado em Coimbra, e celebrando em 2020 o seu 

80º aniversário, o Portugal dos Pequenitos é um 

parque lúdico-pedagógico que representa uma 

mostra qualificada da arte escultórica e arquitetónica 

que, pela miniatura e pela minúcia, encanta várias 

gerações de visitantes. É também um retrato vivo da 

portugalidade e da presença portuguesa no mundo. 

 

Saber Mais 
 

 

  

 

Robbialac 
 

A Robbialac é uma marca com mais de 90 anos, com 

uma rede em Portugal de 59 lojas especializadas, onde 

pode encontrar um vasto portefólio de soluções para o 

seu projeto de pintura. Saiba qual a loja Robbialac mais 

perto de si e usufrua de um atendimento 

personalizado com o aconselhamento da solução ideal 

para o seu projeto de pintura!  

Saber Mais 
 

   

 

Bioten 

 

Bioten é uma marca de cuidados de rosto 

e corpo inspirada pela natureza. 

Utilizamos em média mais de 90% de ingredientes de 

origem natural e combinamos o que melhor 

a natureza tem para nos oferecer com a mais avançada 

tecnologia cosmética. 

O poder da natureza é teu! 

Saber Mais 
 

   

 

 
 

 

 

  

https://link.freshmail.mx/c/4gn7t66c4y/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/aool0sqgpf/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/xyapjetpeg/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/m8pn7aba2e/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/clqodnr60p/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/vuktq96pz2/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/2iy1r214od/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/i4esqv5np0/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/bluas648qa/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/73hzav4e1q/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/bf4gihhu8t/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/jk85wfqjhq/wrghxne5kv


   

 Programar Férias Cinco Estrelas | Alentejo 
 

 

 

  

  

  

 
 

 

 

 

 

  

Vencedoras do Prémio Cinco Estrelas Regiões nos distritos de Portalegre, Beja e Évora, as nossas sugestões 

de férias em Portugal desta semana são por terras alentejanas. 

Um local de enoturismo, a Adega Mayor, duas praias da Costa Alentejana, Vila Nova de Milfontes e Malhão, duas sugestões para 

estadia, Tivoli Évora Ecoresort e Zmar, um ícone incontornável do nosso património arquitetónico, o Templo de Diana, artesanato 

local que tem um dos seus expoentes máximos nos Tapetes de Arraiolos e, não deixe de visitar a Óptica Havaneza em Évora, 

para comprar uns óculos de sol e apreciar a loja lindíssima, que merece bem uma visita. 

Não faça esperar Portugal e tenha umas férias Cinco Estrelas.  

 

   

https://link.freshmail.mx/c/lrkyjydsvy/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/qbvtpks6n0/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/hh9ozkm13w/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/0043dsz9fk/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/mlu9rusbkb/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/6zr69phbnf/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/7zdefmasii/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/tp1k02v2ny/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/6i6814s0ic/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/thpny4vxb6/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/ripueu3v9k/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/vyz4vhwvcw/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/q25u8lo9g8/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/jmlj06k9fs/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/v10rbmy9s6/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/3sgadehafa/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/4pmvz7nixh/wrghxne5kv


   

Smile.Up abre nova clínica 

no El Corte Inglés Lisboa 
 

 

A Smile.up, marca vencedora do Prémio Cinco 

Estrelas, abriu a sua 50ª clínica no El Corte Inglés em 

Lisboa, no piso do supermercado. Plano de 

tratamento integral, profissionais altamente 

qualificados, processos de atendimento modernos e 

várias soluções de pagamento, são algumas das 

vantagens da Smile.Up. 
   

 

Ageas Seguros 

oferece 2 meses de seguro 
 

 

Na compra de um dos dois seguros "Protec" 

(automóvel) e "Casa Segura", até ao próximo dia 30 

de Setembro, a AGEAS oferece 2 meses de seguro 

durante a 1.ª anuidade em caso de incapacidade por 

acidente ou doença ou em caso de desemprego, 

é mesmo uma oferta Cinco Estrelas. 
   

 

 

https://link.freshmail.mx/c/el31hmho7p/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/q37s01xzci/wrghxne5kv

