
 

 

  

   

Portugal é cheio de histórias e algumas são sobre marcas que marcam 

a nossa vida. Iniciamos esta semana uma viagem pelas histórias das 

marcas portuguesas Cinco Estrelas que queremos conhecer melhor. 

Começamos com a Renova. 

 

Criada em 1818, a Renova sempre se reinventou. Localizada ainda hoje 

junto à nascente do rio Almonda em Torres Novas, nas anteriores 

instalações de uma fábrica de papel de escrita e impressão, nos anos 

1960 começou a fabricar papel higiénico. Esta reinvenção de uma 

empresa de papel de escrita para um mercado pequeno de produtos 

de usar e deitar fora, num Portugal dos anos 1960, foi algo de 

extraordinário. Leia aqui. 

 

Renovar, recomeçar são também conceitos familiares às seis 

marcas/empresas que resistiram a décadas de vários desastres e 

contratempos e que lhe damos a conhecer através da revista EXAME. 

   

 

 

Lisboa é cheia de lugares para descobrir e é a nossa sugestão desta 

semana para programar as próximas férias, sem contratempos.  

Férias de Verão obrigam a proteger bem a pele do sol e, a ISDIN a 

comemorar 20 anos em Portugal, é a marca Cinco Estrelas 

especialista nesta proteção. Conheça a nova gama solar através do 

novo filme. 

 

A vida de quarentena deixou-nos com quotidiano de gato, e um 

criativo demonstrou isso mesmo, num filme que encantou no festival 

Cannes LIONS deste ano.  

 

A quarentena confrontou-nos com as nossas casas e surgiu a 

vontade de remodelar; maio foi excelente para a MELOM, marca 

Cinco Estrelas que no mês do desconfinamento, atingiu um recorde 

de novos franchisados. 

 

Desconfine com segurança, consuma o que é português e programe 

férias Cinco Estrelas em Portugal. 
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femal one 
femal one é um suplemento alimentar contendo 

Extratos Citoplásmicos de Pólen Purificados  

e Vitamina E. O pólen contribui para o conforto  

e bem-estar, ajudando a diminuir o desconforto  

e a reduzir os afrontamentos, durante a menopausa. A 

vitamina E contribui adicionalmente para  

a proteção das células contra as oxidações indesejáveis. 

 

Saber Mais. 
 

 

  

 

TEKA 

A Teka ajuda-o a criar memórias na sua cozinha.  

Com uma receita infalível para a vida, oferece soluções 

como placas, fornos e exaustores com um design único 

aliado às funcionalidades mais inovadoras. Como o 

forno SteakMaster, primeiro  

e único capaz de cozinhar carne em casa com a 

qualidade de um restaurante!  

 

Saber Mais 
 

   

 

eBody 

A eBody apresenta o conceito mais eficiente e seguro 

para ficar em forma. Treinos inteligentes de apenas 20 

minutos por semana, que equivalem a 3h de treino 

convencional, possível apenas com recurso da 

tecnologia de última geração e ao acompanhamento 

personalizado a cada cliente.  

É o futuro do fitness, hoje! 

 

Saber Mais 
 

   

 

SI Imobiliária 
A Soluções Ideais, rede imobiliária 100% nacional, 

venceu o Prémio Cinco Estrelas Regiões.  

Toda a equipa ficou radiante e feliz incluindo  

o ERIC o nosso consultor virtual, que o ajuda  

a vender a sua casa, sem necessitar de sair do 

conforto do seu sofá.  

 

Saber Mais 
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 Conheça seis empresas centenárias que sobreviveram  

a guerras, invasões, mudanças de regime, doenças e outras catástrofes.  
 

 

 

 

A revista EXAME, vencedora do Prémio Cinco Estrelas na categoria 

Revistas de Economia e Gestão, recolheu em tempos de pandemia, 

testemunhos de esforço e dedicação que permitiram a sobrevivência 

de seis empresas centenárias nas últimas décadas em Portugal.  

Apesar das incertezas, também agora vão saber recomeçar. 

 

Conheça aqui estas histórias de persistência e sucesso.  

 

 

 

 

 

 

Programar Férias Cinco Estrelas 
 

 

 

 

  

 

  

   

Esta semana sugerimos 8 locais vencedores do Prémio Cinco Estrelas Regiões que vão corresponder às espectativas mais altas e 

que nos próximos tempos vão estar à espera de todos os portugueses. 

As praias da região de Lisboa são irresistíveis, escolher é difícil mas destacamos a Praia do Guincho e o seu areal a perder de 

vista, uma referência para quem gosta de desportos no mar. Sintra, o Monte da Lua, é uma vila mágica e misteriosa com um 

equilíbrio perfeito entre a natureza e a arquitetura romântica, que a UNESCO a classificou como Património da Humanidade.  

Na Tapada Nacional de Mafra numa área de mais de 800 hectares, veados, gamos, javalis, raposas, aves de rapina e muitas 

outras espécies coabitam num lugar de flora diversificada, também chamada de Floresta Encantada. 

O Dino Parque é o maior museu ao ar livre de Portugal, numa área de 10 hectares, os visitantes podem observar aqui mais de 

120 modelos de dinossauros e outros animais à escala real.  

Na Gutsy almoce e saboreie dos melhores hambúrgueres de Lisboa. Lanche na Fábrica da Nata um pastel de nata doce e 

estaladiço. Jante no The Lingerie Restaurant, que é muito mais do que um restaurante. Para compras Cinco Estrelas vá ao Centro 

Colombo, um espaço que já é um ex-libris da cidade. Boas férias! 
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A gama de fotoproteção ISDIN lançada esta semana e vencedora do Prémio Cinco Estrelas, apresenta nova imagem e algumas 

fórmulas melhoradas, sendo o foco da nova campanha da marca. Segundo a ISDIN, “este verão será diferente, mas é importante 

manter o otimismo, a confiança e redobrar os cuidados com a pele”.  

O ano diferente que estamos a viver coincide com o 20º aniversário da ISDIN PORTUGAL, e, agora mais do que nunca,  

a marca quer afirmar que se mantém como sempre ao lado dos consumidores, comunicando mensagens positivas  

e de esperança. Este verão será diferente, mas a missão da ISDIN de "nos proteger do sol, mantém-se inalterada",  

refere a Country Manager ISDIN Portugal, Carlota Agulheiro. Veja o filme. 
 

   

 

“Catrentine”: um dia um criativo 

acorda e descobre que está a 

viver a vida de um gato 
 

 

 

A MELOM, marca Cinco Estrelas 

regista record de 10 novos 

franchisados no mês de maio 
 

 

 

99% das lojas dos centros 

comerciais portugueses já estão 

em funcionamento 
 

 

 

 

 

Apresentado no Cannes Lions 2020, 

este ano transformado em evento 

digital, esta curta metragem filmada em 

casa na quarentena, mostra um criativo 

que um dia acorda e percebe que está 

a viver a vida de um gato. Com muito 

tempo para pensar, questiona-se sobre 

a criatividade e como iremos enfrentar 

as mudanças impostas por um mundo 

diferente. Muito emotivo, divertido e 

cheio de fantasia deixa uma mensagem 

otimista em relação ao futuro.   
 

Veja o vídeo 

  
 

 

 

O confinamento das famílias resultou 

em olhares mais atentos para as suas 

casas, despertando a vontade de 

renovar e melhorar as habitações. Com 

a fase de desconfinamento, os 

portugueses aproveitam agora para 

avançar com esses projetos.   

A Melom acredita que o crescimento 

na procura das marcas MELOM e 

Querido Mudei a Casa reforça" a ideia 

de que existe agora um novo olhar 

para a remodelação de imóveis”,  
 

Saiba Mais  

  
 

 

 

Apesar de algumas zonas do país 

estarem sob a regra do fecho dos 

centros comerciais às 20.00h, 

praticamente todas as lojas já estão 

abertas e estão à sua espera. 

Visite os centros comerciais Cinco 

Estrelas: Alameda Shop & Spot, Alma 

Shopping, Nosso Shopping, Forum 

Aveiro, Palácio do Gelo, Centro 

Colombo, Fórum Algarve, e Fórum 

Madeira. 
 

Saiba Mais  
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