ageas seguros
Para o seu mundo andar sobre rodas
A Ageas Seguros continua a proteger os seus Clientes
e a fomentar hábitos de vida saudável.
Até 31 de dezembro, proteja a sua casa e o seu carro,
ou a sua saúde, e recebe uma bicicleta.

Saber Mais

WiZink
Ter total flexibilidade na utilização e pagamentos,
com o WiZink Flex?
Ou receber recompensas, em cada compra
que fizeres, com o WiZink Rewards?
No WiZink, o teu banco fácil, és tu quem escolhe
o cartão de crédito certo para ti.
Ambos sem comissão de disponibilização.
E sem mudar de banco!
Saber Mais

LAMEIRINHO
Faça as suas compras de Natal em segurança,
com tempo e total tranquilidade.
Em shop.lameirinho.pt vai encontrar uma seleção de
produtos que vão tornar a vida daqueles de quem mais
gosta mais agradável, confortável e muito acolhedora.
Ofereça conforto nesta época em que estar em casa
é a opção certa!
LAMEIRINHO é uma empresa portuguesa com
experiência e dedicação à área de têxteis-lar desde 1948.
Saber Mais

Sites de marcas Cinco Estrelas
para compras de Natal em segurança
As compras online são uma forma segura de "ir às compras" e nós fazemos questão de divulgar sites de marcas Cinco Estrelas
onde pode comprar para si e para oferecer com total confiança já que, o Natal se aproxima rapidamente, e mesmo que não possa
estar fisicamente com os que mais gosta, pode sempre surpreende-los com presentes Cinco Estrelas entregues onde quiser.
Esta semana experimente ir às compras nestes sites: encontre na "GMS Store" toda a gama de produtos e acessórios Apple, na
"Caudalie" descubra os melhores amigos da sua pele, ativos de origem natural e respeitadores do ambiente, na "quem disse,
berenice?" está a maquilhagem mais criativa e irreverente e na "pollux" está todo um universo que equipa, decora e enche de
conforto a casa. Como vê, ideias para presentes de Natal Cinco Estrelas não faltam!
Prepare o seu Natal em casa e boas compras Cinco Estrelas.

CABAZES MANTEIGARIA SILVA
A EXCELÊNCIA DO SABOR
PORTUGUÊS NESTAS FESTAS
Que a Manteigaria Silva é uma loja centenária em
Lisboa que reúne o melhor dos produtos tradicionais
portugueses, já sabemos. Também sabemos que
através da sua loja online podemos usufruir de uma
seleção criteriosa dos principais produtos tradicionais,
com destaque para o bacalhau, presuntos, enchidos,
queijos, vinhos, entre outros, disponíveis à distância de
um clique. O que não sabíamos é que podemos
(e devemos) ajudar os produtores nacionais ao
comprar os Cabazes de Natal da Manteigaria Silva,
com o sabor tradicional português e os melhores
padrões de qualidade, tudo a um preço justo e
solidário.
As opções são várias e os produtos, esses, são de
comer e chorar por mais.
Saiba mais em www.manteigariasilva.pt

"Energia do Natal" - Galp
Federação Portuguesa de
Futebol e CTT, unem
esforços para apoiar os
mais desprotegidos

A campanha de sensibilização que
apela a “Dizer Não!”, lembra que
quem agride não ama
e que trabalhar e viver sem ser
importunada é um direito

Num ano particularmente difícil que agravou as
dificuldades na vida de muitas famílias, as três
entidades criaram a plataforma
www.energiadonatal.pt, uma iniciativa solidária que
conta ainda com o apoio de várias personalidades
que ajudam a transmitir esta energia do Natal:
Cláudia Vieira e Hélder Postiga, Rita Rugeroni
e Madjer; Pedro Teixeira e Jéssica Silva, são algumas
das duplas que irão sensibilizar os portugueses
para os gestos solidários, que num período tão
difícil para tantas pessoas se tornam ainda mais
especiais.

25 de Novembro foi Dia Internacional da Eliminação da Violência
Contra as Mulheres. Para assinalar a data, nasceu uma campanha
de sensibilização desenvolvida pela Associação Corações Com Coroa
(CCC) e pela Associação para a Cooperação sobre População e
Desenvolvimento (P&D Factor) que apela às portuguesas
a “Dizer Não!” face a qualquer tipo de violência física ou verbal.
Lembra também, que a mutilação genital feminina é crime, que o
lugar das meninas é na escola e ainda que, as mulheres migrantes
sofrem violência física, psicológica, sexual e social.
A campanha com narração de Catarina Furtado, personalidade
Cinco Estrelas e Presidente da Associação Corações com Coroa,
junta mensagens de outras mulheres líderes de várias associações
de países de língua portuguesa como a Guiné e Cabo Verde.
Veja aqui o filme que convida todos a lutar por esta causa.

Saiba como ajudar aqui.

"Don’t do it yourself”
avisa a nova campanha da
Melom
A marca vencedora do Prémio Cinco
Estrelas, juntamente com o "Querido Mudei
a Casa", pretende realçar com esta
campanha cheia de humor, a importância
dos serviços especializados na realização de
obras em casa, por profissionais como os
da Melom, que este ano assinala
10 anos no mercado.
A campanha conta com dois filmes, um para
a marca "Melom" e outro para a marca
"Querido Mudei a Casa Obras".

