
   

  

 

Segurança é também um dos parâmetros fundamentais na 

construção de um Toyota. A marca Cinco Estrelas, em tempo 

de recomeço, renovou a identidade visual de forma a agilizar a 

comunicação nos meios digitais, sendo nosso destaque esta 

semana. 

 

Renovar é também uma intenção comum à maioria dos 

portugueses: a Fixando, plataforma online de contratação 

de serviços e marca Cinco Estrelas, revela num estudo que 

realizou, que o confinamento despoletou na grande maioria 

dos portugueses a vontade de remodelar a casa, sendo que 

35% já o fez. 
 

 

 

Portugal é a casa de todos nós e por isso continuamos 

a percorrê-lo de norte a sul; esta semana, 

em Trás-os-Montes, deixamos sugestões para férias com 

tudo o que é Cinco Estrelas. Conheça também o vídeo da 

campanha promovida pela Região.  

 

Cinco estrelas são também as notícias que chegam de fora: a 

revista Forbes elaborou este mês uma lista dos 20 locais a 

visitar em 2020 e, Portugal faz parte da lista, com a cidade do 

Porto a ocupar o 7º lugar.  

 

Seja Cinco Estrelas e ponha Portugal em 1º lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

https://link.freshmail.mx/c/lfr17zlkb8/wrghxne5kv
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https://link.freshmail.mx/c/tqgtnbj5gh/wrghxne5kv


 

 

 

  

 

Lanidor 

A Lanidor faz parte do closet de uma mulher 

cosmopolita. Alia as últimas tendências de moda, 

a qualidade dos materiais, os padrões irreverentes 

e a personalidade inconfundível de uma marca 

100% nacional. Conheça numa das suas lojas ou 

em Lanidor.com, a maior marca portuguesa 

de moda feminina. 

Saber Mais 
 

   

 

Essilor 
 

A Essilor concebeu as principais inovações no setor da 

ótica oftálmica, como as lentes progressivas Varilux e as 

ultra resistentes Airwear, que proporcionam maior 

conforto e proteção para uma melhor saúde visual. 

Os utilizadores podem, assim, ver o melhor 

do mundo 

 

Saber Mais 
 

   

 

Residências Montepio 
 

Apostando numa intervenção multidisciplinar, 

a Residências Montepio disponibiliza a 

Sala de Snoezelen, na Unidade do Porto 

- Rua do Breiner, 136. 

A Sala proporciona conforto, através de estímulos 

sensoriais controlados, em ambiente seguro, 

promovendo autocontrolo, autonomia e descoberta, 

bem como efeitos terapêuticos positivos.  

Saber Mais 
 

   

 

tek4life 
 

A Tek4life especializada em Tecnologia oferece 

uma diversidade de marcas e de produtos, 

incluindo Smartphones, Tablets, iPhones 

Recondicionados, Smartwatches e Acessórios. 

Pode visitar-nos nas nossas lojas físicas em 

Trofa, Braga e Porto ou através da nossa loja 

online. 

 

Saber Mais 
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https://link.freshmail.mx/c/yi0eyju0bl/wrghxne5kv


   

 

 

TOYOTA: Nova Identidade mais 

digital 
Marca vencedora do Prémio Cinco Estrelas na 

Categoria Marca Automóvel, a Toyota renovou a sua 

identidade visual na Europa, iniciando uma nova era 

para a marca. A conceção teve como princípio a criação 

de uma imagem vanguardista, vocacionada para 

mobile, que projetan-se uma identidade consistente em 

todas as unidades de negócios e submarcas. O novo 

design bidimensional, deixa cair a palavra Toyota, 

assume o reconhecimento visual do símbolo e 

comunica modernidade a pensar na dimensão digital, 

mantendo a eficácia no mundo físico. Saiba mais aqui. 
 

   

 

 

A Fixando, plataforma online de contratação de serviços e 

vencedora do Prémio Cinco Estrelas, realizou um 

inquérito que revela que, mais tempo em casa, levou 35% 

dos portugueses a renovar algum espaço da sua casa 

durante do confinamento e 67% responderam que ainda 

não o fizeram, mas têm intenções de o fazern.“Os motivos 

dessas remodelações foram, principalmente, a vontade de 

tornar o espaço mais confortável (50%), a necessidade de 

reorganizar a casa devido ao teletrabalho ou telescola 

(35%) e o desejo de mudar o espaço à sua volta (25%). O 

investimento médio foi de 1426€. Saiba mais aqui.  
 

   

Porto na lista da Forbes 

das cidades a visitar este ano 

 
Mesmo em tempo de pandemia, Portugal continua, 

e ainda bem, a estar em destaque mantendo-se nas listas 

de destinos mais apetecíveis. Este ano a Forbes distingue 

o Porto, como um dos 20 locais a visitar em 2020. 

Boa comida, bom vinho, vistas fabulosas, clima perfeito 

e preços convidativos, foram razões apontadas pelos agentes de 

viagens da Ovation Travel Group, para a Forbes, indicando 

o Porto como a 7.ª cidade a visitar em 2020 pelos turistas. Conheça 

aqui os outros 19 locais da lista. 
 

 

 

 

  

 

 

 

  

 Férias Cinco Estrelas | Bragança e Vila Real 
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As nossas sugestões de férias em Portugal esta semana são por "Terras de Trás os Montes". Vencedoras do Prémio Cinco 

Estrelas Regiões nos distritos de Bragança e Vila Real, elas revelam mais uma vez que Portugal é um país cheio de natureza, 

história, tradição e sabor. Senão veja:  

Na Albufeira do Azibo, área de paisagem protegida, fica a Praia da Fraga, classificada em 2019 como a melhor praia fluvial de 

Portugal. A Aldeia de Podence, é hoje um dos últimos redutos de um modo de vida em extinção, considerado Património 

Cultural Imaterial da Humanidade: Os Caretos de Podence. 

Na Serra do Alvão fica a Aldeia de Lamas d'Olo, cercada por lameiros e campos de cultivo com particularidades únicas. 

A gastronomia rica e muito característica, dá a provar as Alheiras de Mirandela, a Posta Mirandesa e as Cristas de Galo. 

O artesanato da região baseia-se na argila preta que, pelas mãos dos artesãos, se transforma no Barro Preto de Bisalhães, 

peças únicas no mundo. 

Na região, tem ainda se precisar, vários serviços Cinco Estrelas, como a Satfiel, o Nosso Shopping e a Ótica Transmontana. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 Não faça Portugal esperar e tenha férias Cinco Estrelas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Terras de Trás-os-Montes, 

o Destino Natural" 
A Newsletter Cinco Estrelas desta semana está em sintonia com a 

Comunidade Intermunicipal (CIM) de Trás-os-Montes, que 

desenvolveu uma campanha para realçar a unicidade da região: a 

“singularidade paisagística e natural” e o “ambiente calmo e 

acolhedor”. Dizendo que, “de vez em quando vale a pena mudar de 

planos, descobrir lugares onde a natureza te dá mais espaço, te 

deixa ir mais longe e te convida a novas emoções todos os dias”. 

Esta ação pretende dar maior visibilidade à marca territorial 

"Terras de Trás-os-Montes" junto do turismo nacional. 
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