
  

  

 

Rui Nabeiro criou aos 30 anos uma pequena empresa na vila 

alentejana de Campo Maior, num armazém de 50 metros 

quadrados, com três funcionários que nada percebiam de café 

e duas bolas de torra de 30 kg. 

Nascia a Delta Cafés e, desta pequena fábrica, saiu em 1962, o 

primeiro lote: o Delta Popular - numa lata de cores vivas- as 

cores de Portugal - a primeira a ser comercializada com o 

triângulo da marca Delta. Uma marca portuguesa Cinco Estrelas, 

nosso destaque esta semana, na continuação do apoio às 

marcas nacionais, divulgando as "Marcas Portuguesas Cinco 

Estrelas e as suas Histórias". Conheça esta história especial aqui. 

 

#fiqueemportugal 

É o nosso lema do momento, continuando as sugestões Cinco 

Estrelas para férias 100% nacionais; vamos ao Centro de 

Portugal, a Coimbra e Castelo Branco, em parceria com a 

Estrelas e Ouriços, que nos leva pelas "Aldeias do Xisto". 

 

 

 

Portugal ficou por enquanto fora do "corredor turístico" do Reino 

Unido por decisão de Boris Johnson, mas, o PM britânico, vai 

receber brevemente uma mensagem muito especial da 

Portuguese Mask e talvez mude de ideias.  

 

Especial é a nova campanha "Encontre Lisboa" que promove esta 

região para todos os portugueses e foi lançada pela Entidade 

Regional de Turismo da Região de Lisboa com a colaboração da 

Associação Turismo de Lisboa. 

 

E ajudar Portugal na reconquista da confiança no turismo 

nacional é o novo compromisso Cinco Estrelas da certificação 

Five Stars | Safe Spot, que atesta com a parceria do Bureau 

Veritas, a segurança de spots de acesso público, ao nível da 

higiene sanitária e qualidade do serviço prestado. 

 

Compromisso, agora, é com Portugal. Seja Cinco Estrelas, 

#fiqueemportugal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://link.freshmail.mx/c/5gx8u48mfh/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/qw9x2ob7o9/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/upahuy12dl/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/dqjsc2yn8u/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/yhcau0qkrt/wrghxne5kv


 

 

 

 

 

SÓ BARROSO 
Usados Sem Surpresas é na Só Barroso  

 

A Só Barroso dedica-se desde 1984, ao comércio de 

automóveis multimarcas certificados, de origem nacional, 

com menos de 5 anos e com garantia total.  

Focada no cliente, garante que é possível adquirir 

um automóvel usado com segurança, transparência 

e sem surpresas. Oferece além do serviço personalizado 

de venda de viaturas, um conjunto de serviços integrados 

de pós-venda e seguros.  Saber Mais 
 

  

 

Eden Selda 
 

A escolha mais amiga do Ambiente. Este Verão, tenha água de 

nascente, entregue à porta de sua casa, em segurança. 

Soluções variadas de água fria ou natural, 

em garrafões de 11L ou 18, sem fidelização. 

Saber Mais 
 

 

 

  

 

Five Stars | Safe Spot 

A nova certificação de higiene e 

segurança de spots de acesso público 

 

 

 

"Dear Boris" 

Mask envia mensagem especial ao 

Primeiro Ministro britânico 

 

 

 

"Encontre Lisboa" 

Campanha para promover o turismo 

na região 

 

 

 

 

 

A certificação Five Stars | Safe Spot atesta 

com a parceria do Bureau Veritas, a 

segurança de restaurantes, hotéis e 

atividades de lazer, ao nível da higiene 

sanitária, transmitindo aos consumidores a 

confiança necessária para a retoma do 

turismo. 

A certificação Five Stars | Safe Spot alia 

espaços seguros, com medidas “anti Covid-

19” auditadas - avaliação sanitária feita por 

parte do Bureau Veritas - aos que são Cinco 

Estrelas - avaliação feita de acordo com a 

reconhecida metodologia do Prémio Cinco 

Estrelas. 

Saiba tudo aqui. 
  
 

 

 

Uma decisão polémica de Boris Johnson 

colocou Portugal na "lista negra" e fora do 

"corredor turístico" do Reino Unido, depois 

de termos sido apelidados pelo The 

Telegraph, como um dos países mais 

eficazes no controlo da pandemia. 

A Portuguese Mask está a caminho de 

Londres, com uma máscara da marca e 

uma mensagem para o primeiro-ministro 

britânico: "Sr. Boris, por favor aceite as 

nossas portuguesemask.com para respirar 

melhor e tomar decisões mais sábias. 

Esperamos vê-lo em breve no nosso 

Portugal Genial". 
  
 

 

 

A campanha publicitária sob o mote 

"Encontre Lisboa" inclui dois filmes para 

televisão e foi lançada pela Entidade 

Regional de Turismo da Região de Lisboa 

em colaboração com a Associação Turismo 

de Lisboa. Tem como objetivo incentivar os 

portugueses em geral mas também os 

lisboetas, a conhecer as experiências e 

propostas que a região tem para oferecer, 

no âmbito de programa que inclui parcerias 

asseguradas com hotéis, alojamentos locais, 

empresas de animação turística, casas de 

fado, adegas e restaurantes. 

#fiqueemportugal 
  
 

 

https://link.freshmail.mx/c/munotxwgdq/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/u0mlcenmzo/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/nguyqydhv3/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/k2ov8jx70l/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/ccppgcooce/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/6ppklbjacg/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/6v0dv8sv81/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/tu52q6lvt3/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/txh6o8efeb/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/du6eme4cry/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/s5e4n6c2ef/wrghxne5kv


 

 

 

 

 

No atual período de desconfinamento em que a nossa economia se tenta adaptar e reerguer, é fundamental escolhermos 

produtos e marcas portuguesas e viajarmos em Portugal - de lés a lés há tanto para ver e fazer. Por aqui mantemos as nossas 

sugestões Cinco Estrelas para umas férias totalmente nacionais, esta semana pelo Centro de Portugal, em parceria com a Estrelas 

e Ouriços, que nos leva pelas "Aldeias do Xisto".  Seja Cinco Estrelas e #fiqueemportugal.  
 

 

 

 

Programar Férias Cinco Estrelas | Centro de Portugal 

 

 

 

 

 

  

 

Seis locais vencedores do Prémio Cinco Estrelas Regiões no centro de Portugal, nos distritos de Coimbra e Castelo Branco, são 

as estrelas desta semana: património, gastronomia e serviços à sua espera.  

O Portugal dos Pequenitos é um mundo encantado perfeito para quem o retém na memória e para quem o vai conhecer pela 

primeira vez: história e magia no mesmo local. O Pastel de Tentúgal é o doce regional mais famoso da região e, A Pousadinha, é 

o local certo para o saborear. Além dos emblemáticos pastéis, outras delícias conventuais podem também ser apreciadas.  

Em Coimbra, a sugestão para usufruir de uma estadia inesquecível, não podia ser outra que a Quinta das Lágrimas: 

um palácio do século XVIII rodeado de 12 hectares de jardins históricos cenários de tantas Histórias, 

como a do amor de D. Pedro I e D. Inês de Castro. 

Por terras de Castelo Branco há que provar as Cerejas do Fundão, as melhores de Portugal e o Cabrito Estonado, 

a especialidade gastronómica mais emblemática da região.  

E se se encantar por Coimbra ou Castelo Branco e a vontade for comprar casa na zona, a Soluções Ideais Imobiliária 

é a solução Cinco Estrelas para ajudar. 
 

  

 

 

 

 

  

 

https://link.freshmail.mx/c/5tq3lag2gf/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/ajsrtrzy20/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/nkjyttbvlr/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/12bliaztpj/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/uin9sxbiy9/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/xvegtplokr/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/nwymr9k4v8/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/z3my4qlxri/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/i0dxc9o1o6/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/d2emwpf76e/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/v26xwitt4o/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/wfe8mx59ce/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/b8qjl8v71h/wrghxne5kv

