Neste ano diferente, a Festa do Prémio Cinco Estrelas foi num palco incomum,
com uma apresentadora única e uma assistência notável!
Entre vencedores extraordinários, parceiros, amigos e público em geral, assistiram e participaram no programa
“Cinco Estrelas às Nove da Noite” cerca de mil pessoas que, com milhares de comentários alegraram a noite, numa
transmissão online muito especial, diferente de tudo o que já fizemos.
Mais uma vez, uma festa inesquecível graças a todos os que nos fizeram companhia.
Obrigada a todos pela presença. Apesar de ter sido à distância, nunca vos sentimos tão perto.
Aqui está o vídeo da festa.
A distância impõe que fiquemos em casa sempre que for possível e nós queremos que esse seja um tempo Cinco
Estrelas.
Esta semana sugerimos que seja tempo de leitura ocupado com a escrita de José Rodrigues dos Santos,
Personalidade Cinco Estrelas, vencedor na Categoria Literatura.
É por casa e online que os colaboradores do Banco Credibom fazem um encontro semanal a que chamam
Crediteams Sessions, abordando diferentes temas com diferentes convidados. Sendo vencedores do Prémio Cinco
Estrelas 2021, foi este o tema escolhido para o encontro da passada sexta feira que teve como convidada a Ana
Lourenço, uma das fundadoras do Prémio.
Fique bem e não convide ninguém... a não ser online!

MARCAS
CINCO ESTRELAS
Costuma dizer-se que “Quem procura, encontra”.
Portanto, quanto mais procurar, melhor vai
encontrar.
No Bankinter oferecemos-lhe o Crédito Habitação com
spreads competitivos, desde 0,95%*, o suporte de
custos** de transferência e acompanhamento
especializado. E se preferir a estabilidade de uma taxa
fixa, temos para si uma solução, que lhe permite saber
com o que pode contar durante o prazo escolhido.
Se procura casa ou a transferirência do seu Crédito
Habitação, venha ao Bankinter. Porque quem procura
melhor, encontra um crédito 5 estrelas.

Saiba Mais.

Híbridos TOYOTA
Como imagina o seu futuro?
Com os híbridos Toyota é fácil imaginar um futuro com
design, performance e tecnologia avançada.
Fazer uma escolha acertada nunca foi tão fácil, graças à gama de
híbridos Toyota. Já são 16 milhões de pessoas a escolher a marca líder
da tecnologia híbrida, com a segurança e confiança dos 7 anos de
garantia Toyota e ainda dos 10 anos de garantia das baterias do
sistema híbrido. Conheça cada modelo
e encontre a opção certa para si.
O Serviço Toyota Entrega permite-lhe escolher o seu automóvel
comodamente e recebê-lo em casa.
É fácil, cómodo e seguro.
Saiba Mais.

ibs Portugal
Descubra hoje o futuro!
Tenha alguém em quem confiar a gestão das suas férias. Basta
dizer-nos o que quer e nós tratamos
de tudo.
Com a mais avançada tecnologia, a IBS é a primeira agência de
viagens do mundo a lançar um Assistente Virtual de Viagens
através da APP my ibs.
Esta inovadora Aplicação permite-lhe ter o seu próprio
Assistente de Viagem que comunica em qualquer idioma,
garante a segurança de todos em férias e reserva o seu
restaurante favorito, entre muitas outras possibilidades
Saiba Mais.

PESSOAS
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JOSÉ RODRIGUES
DOS SANTOS
Personalidade Cinco Estrelas 2021 na Categoria
Literatura, José Rodrigues dos Santos publicou
o seu primeiro romance, "A Ilha das Trevas",
em 2002. Desde então escreveu vinte romances e
sete ensaios. É publicado em várias dezenas de
línguas, sendo o escritor português vivo mais lido em
todo o mundo. O seu romance
"A Fórmula de Deus", atingiu o primeiro lugar dos
tops em Portugal, França, Suíça, Canadá, Bulgária,
Hungria e Turquia. Jornalista na RTP,
é um inquieto investigador do passado e do presente
e um contador de histórias quase
sempre inspiradas na História.
Veja a entrevista com a Filomena Cautela no Evento
de Entrega dos Prémios Cinco Estrelas 2021.
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E por falar em José Rodrigues dos Santos,
esta semana a nossa sugestão para tornar os
momentos em casa Cinco Estrelas, é a leitura.
E que escolha podíamos fazer que não fosse
as duas últimas obras do vencedor 2021 na
Categoria Literatura?
Momentos de lazer em dias de inverno em
casa, pedem um bom sofá e literatura Cinco
Estrelas.
Fique em casa e boas leituras.

SNAPSHOT

CREDIBOM À CONVERSA
COM ANA LOURENÇO

O CREDIBOM, marca vencedora do Prémio
Cinco Estrelas 2021, promove por estes
dias de confinamento e teletrabalho as
Crediteams Sessions, criando um
momento semanal a que todos os
colaboradores
da empresa assistem.
Às sextas feiras de manhã, João Manzarra
introduz o convidado e o tema a ser
conversado.
Sendo Vencedor do Prémio Cinco Estrelas
2021 na Categoria Crédito ao Consumo,
na passada sexta feira, a convidada foi
a Ana Lourenço, que deu a conhecer tudo
sobre o Prémio Cinco Estrelas, de que é
uma das fundadoras.
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