
 

  

  

A palavra confiança ganhou nos últimos meses uma dimensão inédita,  

nunca tendo sido um valor tão precioso. O Prémio Cinco Estrelas, sistema de avaliação líder em 

Portugal, lança hoje o novo selo Five Stars | Safe Spot, com o objetivo de reconquistar  

a confiança no turismo em Portugal. 
 

   

 

A certificação Five Stars | Safe Spot atesta a segurança de 

restaurantes, hotéis e atividades de lazer, ao nível da higiene 

sanitária, permitindo identificar os espaços que cumprem 

com as medidas definidas pelas entidades competentes, 

transmitindo aos consumidores a confiança necessária  

para a retoma do turismo.  

O selo Five Stars | Safe Spot dará aos consumidores uma 

garantia de qualidade do serviço prestado.  

A certificação Five Stars | Safe Spot alia os espaços seguros, 

com medidas “anti Covid-19” auditadas - avaliação sanitária 

feita por parte do Bureau Veritas - aos que são 

verdadeiramente Cinco Estrelas, avaliação feita segundo  

a metodologia já reconhecida do Prémio Cinco Estrelas.  

As avaliações rigorosas garantem que apenas marcas  

de excelência poderão exibir o selo Five Stars | Safe Spot.   

Saiba tudo aqui. 

 

Em fase de recomeço(s) deixamos aqui esta semana mais 

algumas ideias para passeios de Verão, pois está mais do 

que na hora de os programar. Desta vez as sugestões são 
 

 

 

na região do Douro e vão além dos locais mais óbvios;  

desde uma aldeia histórica, até um hotel para deixar o seu 

patudo quando vai viajar, passando por uma hamburgueria 

diferente, há muito para descobrir, tudo Cinco Estrelas. 

 

Mas por enquanto a maioria de nós ainda está a trabalhar  

e o uso da máscara é essencial, através da Revista Máxima, 

fique a saber de que forma o uso deste novo acessório pode 

prejudicar a saúde cutânea e os cuidados que deve ter. 

 

Ir à praia ou ir ver uma exposição requerem agora outros 

cuidados. Na rubrica "o que acontece no mercado", conheça  

a nova aplicação que lhe diz entre outras coisas, qual a taxa 

de ocupação das praias, saiba que já pode voltar a agendar  

a visita à exposição “Meet Vincent Van Gogh” ou à Fundação 

Serralves, que inaugurou recentemente uma exposição  

de Yoko Ono. 

 

Faça um desconfinamento Cinco Estrelas e bons feriados! 
 

 

 

  

  

https://link.freshmail.mx/c/iu2sichcmc/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/iu2sichcmc/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/346ayq4ecm/wrghxne5kv


 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

AUTOGOUVEIA 

 

Com início de atividade em 1980, a AutoGouveia  

já vai na 2ª geração em termos de gerência.  

O ADN da família está sempre presente na qualidade do 

serviço, na transparência que transmite aos seus clientes no 

processo de compra e no acompanhamento pós-venda, 

digno de nota máxima e de total confiança. 
 

Saber Mais 

 

   

 

PROSEGUR 
 

O Kit Videoalarme da Prosegur Alarmes  

é um avançado sistema de alarme com registo  

de vídeo e tripla proteção: anti-intrusão, anti-sabotagem e anti-

inibição. Através da app SMART pode controlar  

o que se passa na sua casa ou negócio, em qualquer  

momento ou lugar.  

Saber Mais   
   

 

TENA Silhouette 
TENA Sillhoutte tem o toque da roupa interior normal  

e garante uma tripla proteção contra perdas,  

odores e humidade. Disponível em três cores, para que 

possa ser conjugada com todo o tipo de roupa, esta gama 

devolve às mulheres a confiança e feminilidade  

e assegura a discrição e segurança dos  

absorventes TENA.  

 

Saber Mais 
 

   

https://link.freshmail.mx/c/i5m1f979sg/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/ee09flq1gb/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/ee09flq1gb/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/9z7hoa7wky/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/bytzgfocz5/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/mibo0jijjb/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/qx8h9wfxmo/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/fbsrqghau0/wrghxne5kv


 

Ópticas Lince 
O Grupo Ópticas Lince conta com 27 anos de experiência  

e 15 lojas nos distritos da Guarda, Castelo Branco, Coimbra, 

Leiria, Porto e Santarém. Tem como principal missão garantir 

um serviço totalmente personalizado, aliando  

o rigor à qualidade dos seus produtos e serviços e para  

isso dispõe de uma equipa de profissionais altamente 

qualificada, e com formação técnica ao mais alto nível, repartida 

pelas diversas áreas de Optometria,  

Contactologia e Ortóptica.  Saber Mais 
 

   

   

Como cuidar da pele  

com o uso diário da máscara? 

 
Acne, irritações e até feridas podem ser algumas das consequências 

do uso diário da máscara. Para sua proteção e da comunidade, 

a grande maioria dos portugueses  

é obrigado a usar máscara diariamente, uma medida desconfortável 

mas necessária. 

Neste artigo da Revista Máxima, vencedora do  

Prémio Cinco Estrelas 2020 na Categoria Revistas Femininas de Moda, 

fique a saber os cuidados essenciais que deve ter antes e depois de 

colocar a máscara, evitando problemas dermatológicos. 
  

 

 

  

 Programar Férias Cinco Estrelas 
 

 

 

  

    

     

https://link.freshmail.mx/c/8ej0d2vf5m/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/60ccdjnafv/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/ayn53z268p/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/adwa3dczai/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/qf7uwxdi6g/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/pp1xa2rxqv/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/ulk5uok9fb/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/prp1olm8dw/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/dxb95vyitc/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/d7qb1gzrlt/wrghxne5kv


 

Continuando as nossas sugestões para o ajudar a programar dias de férias ou escapadinhas Cinco Estrelas em Portugal, 

esta semana, damos a conhecer mais 7 locais vencedores do Prémio Cinco Estrelas Regiões, desta vez da Região do Douro: 

1 aldeia histórica – Aldeia de Quintandona, 1 Parque Natural – Parque Nacional do Douro Internacional,  

2 hóteis deslumbrantes - Douro 41 Hotel & Spa e Quinta de Casaldrinho, o Munchie Burguer Kitchen, uma experiência 

gastronómica muito além do hamburguer - os miúdos vão adorar - e o sítio ideal para deixar o seu amigo de  

quatro patas - o DCC Eco Hotel. 

 

Mais sugestões Cinco Estrelas na próxima semana 
 

 

 

  

   

 

Posso ir?  

Nova app que lhe diz se 

pode ir à praia 
 

 

 

Exposição  

"Meet Vincent Van Gogh" 

reabriu no dia 3 de junho 
 

 

 

Programa diferente  

em família na  

Fundação de Serralves 
 

 

 

 

 

A app Posso Ir? diz quais são as 

melhores horas para ir à praia e não 

só. A aplicação usa a combinação  

de 3 tipos de dados de ocupação - 

dados reportados pelos utilizadores, 

dados oficiais das lojas, e dados 

extraídos automaticamente.  

Informe-se antes de sair de casa  

e não contribua para aglomerados  

de pessoas. 
 

Saiba Mais 

   

 

 

No âmbito das comemorações do 

180º. aniversário da Instituição, a 

Associação Montepio, vencedora do 

Prémio Cinco Estrelas, apoia a exibição 

em Lisboa da experiência 

mundialmente conhecida “Meet 

Vincent Van Gogh”, uma viagem única, 

imersiva e multissensorial pela vida e 

obra de um dos artistas mais famosos 

e intrigantes de sempre.  

A não perder. 
 

Saiba Mais 

   

 

 

A Fundação de Serralves, vencedora 

do Prémio Cinco Estrelas, é um mundo 

de coisas para descobrir. 

Os 18 hectares do Parque incluem o 

TREETOP WALK, um percurso elevado, 

junto à copa das árvores, que permite 

observar o Parque das alturas.  

No museu, sugerimos duas 

exposições: Paula Rego. O Grito da 

Imaginação e Yoko Ono | O Jardim da 

Aprendizagem da Liberdade.  
 

Saiba Mais 

     

 

 

 

 

   

https://link.freshmail.mx/c/53jfafzmi2/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/gvloafl9bw/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/q7t06c9ys1/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/9bleua42hk/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/2ypjhn9kwb/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/exw3jytbo5/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/6bmnhy4efb/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/ozfhprjjq5/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/b0zclsn42j/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/4osfu5m6a4/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/kwly5ez42a/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/doju5fam0y/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/44sax8oldn/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/o0gvnkb4b9/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/o0gvnkb4b9/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/1gw37ylyjg/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/1gw37ylyjg/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/5di7kgtt86/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/qvedms04oa/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/bri5etiq3e/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/zlmfc9hm4u/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/fqauu1xs6t/wrghxne5kv
https://link.freshmail.mx/c/68ysncniwm/wrghxne5kv


  
 

 


