
  

  

 

O digital será 
o principal 

responsável pela 
retoma dos 

investimentos 
publicitários em 

2021 e 2022 

 

 

 

Os investimentos publicitários foram fortemente impactados pela pandemia, com a maioria 
dos anunciantes a reduzir em média 20% durante o ano de 2020; nos meios tradicionais 
recuou e nos meios digitais manteve-se, ocupando cerca de 28% do mercado. A tendência 
para 2021, de acordo com a Magna – Unidade de Estratégia Global do Grupo IPG 
Mediabrands, é que o investimento digital aumente 13%. Os dados do Dentsu Ad Spend 
Report apontam no entanto para um crescimento ainda maior, afirmando que redes sociais e 
motores de busca serão as principais fontes de crescimento do setor, levando o digital pela 
primeira vez a conquistar 50% de toda a verba publicitária mundial. 
 
Portugal está à conquista do EURO e seguem-se, se tudo correr bem, muitos jogos para ver 
na companhia de familiares, amigos e marcas Cinco Estrelas! 
 
Cinco Estrelas é a Daniela Ruah, que tem estado em Portugal a trabalhar pela primeira vez 
como realizadora, a filmar um telefilme no âmbito da série "Contado por Mulheres" da RTP, 
uma adaptação de uma obra do escritor angolano Ondjaki. 
 
E a nova série Loki da plataforma de streaming Disney +, estreou-se em Portugal promovida 
através de um painel composto por mais de 700 azulejos Viúva Lamego pintados à mão e 
que pode ser visto na estação de metro Marquês de Pombal. A The Walt Disney Company 
Portugal, quis associar o conceito artístico moderno da série com conceitos antigos 
portugueses, num suporte que imortaliza o herói da série – Loki – através da arte com que 
durante séculos foram representados os heróis do nosso país. 
 
Seja Cinco Estrelas e seja herói, mantendo-se seguro. 

 

 

 

  



M A R C A S 
C I N C O   E S T R E L A S 

 

  

 

 

Quer simplificar? 
É só fazer a Conta. 

 

Sem Comissão de Manutenção de Conta: 
não paga nada por ter Conta connosco. 

 
Com uma oferta simples e completa: 

desde fazer as principais operações do 
dia-a-dia na App até comprar uma casa. 

 
Saiba Mais 

 
Abertura de Conta condicionada à aceitação do Cliente pelo Banco, 

nos termos da sua política de aceitação de Clientes. Depósito inicial: 
500€ (exceto Contas Ordenado, Estudantes e Abertura de Conta 

online: 100€). 
     

 

 

OK! teleseguros 
 

As rotinas mudaram, mas os imprevistos 
continuam os mesmos e a segurança não é 
algo que possa passar para segundo plano. 

 
Atenta às atuais circunstâncias, a seguradora 

continua 
a reforçar o seu compromisso de estar junto dos 
seus clientes. Até 31 de julho, está a oferecer um 

desconto equivalente a duas mensalidades na 
contratação 

do seguro automóvel, através da campanha 
“Ganhe o dia com 2 meses grátis”. 

 
Saiba Mais 

     

 

 

Ópticas Lince 
 

Com mais de 28 anos de experiência, o Grupo Ópticas 
Lince conta com 14 lojas nos distritos da Guarda, 

Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Porto e Santarém. 
Uma equipa de profissionais qualificada com 

formação técnica de topo, garante um serviço 
totalmente personalizado aliado à qualidade de 

produtos e serviços nas áreas de Optometria, 
Contactologia e Ortópica. 

Nas lojas Ópticas Lince encontra as mais 
conceituadas marcas de lentes do mercado, como a 

ZEISS, HOYA e ESSILOR e as marcas mais 
emblemáticas de armações como Ana Hickmann, 

Carrera, Cartier, Carven, CH, Gucci, Montblanc, Persol, 
Prada, Ray-Ban,  Swarovski e Timberland.  Saiba Mais 

     



 

 

Na Taverna Antíqua recriam-se através da 
gastronomia, tempos idos em que os senhores 

feudais disputavam entre si reinos, castelos e 
terras onde a lei era imposta pelo gume da espada 

e por crenças religiosas… 
 

A Taverna Antiqua desenvolve uma recriação do que 
seria a experiência à mesa na época medieval. 

É um restaurante temático que oferece, além de uma 
deliciosa refeição de cariz medieval, um ambiente e 

experiências únicos que nos fazem viajar até à Idade 
Média através de sabores, música e pormenores de 

época que nos remetem para esse passado 
longínquo. 

É uma experiência inesquecível.  
Reserve aqui 

     

E U R O  2 0 2 0  C I N C O   E S T R E LA S 

 

  

 

Começámos bem, a ganhar à Hungria com 2 dos 3 golos marcados pelo Cristiano Ronaldo, 
Personalidade Cinco Estrelas 2021 na categoria Desporto | Futebol. Agora é continuar! 

 
Para apoiar Portugal, deixamos aqui sugestões para que assista aos jogos do 

EURO 2020 com produtos e marcas Cinco Estrelas portuguesas. De preferência em casa. 
 

Com este apoio, sábado vamos ganhar de novo! 
 

 

 

 

 

    

 
   
 



 

 

 

 

  

P E R S O N A L I D A D E   C I N C O  E S T R E L A S 
 

  

 

 

Imagens Jornal Público 
 
Daniela Ruah estreia-se na realização em Portugal 
 
A actriz Personalidade Cinco Estrelas 2021 na Categoria Séries e Novelas, estreia-se na realização de médias-metragens com 
um telefilme da série "Contado por Mulheres", da RTP, uma adaptação de "Os Vivos, o Morto e o Peixe Frito", do escritor 
angolano Ondjaki. As filmagens decorreram em Torres Vedras, de acordo com a produtora Pandora da Cunha Telles, é preciso 
"encontrar outras malhas urbanas ou rurais onde se possam contar histórias em português”, Torres Vedras “tem uma malha 
antiga, que parece muito tradicional, mas com um lado muito contemporâneo. Queríamos ter estes dois mundos em choque”, 
afirmou. 
 
O resultado do trabalho da realizadora principiante será conhecido no próximo ano, em conjunto com os trabalhos de outras 
nove realizadoras, como Diana Antunes, Sofia Teixeira Gomes, Ana Cunha, Cristina Carvalhal, Fabiana Tavares ou Anabela 
Moreira, entre outras. Será mostrado também em Torres Vedras, uma cidade que raramente é cenário para a ficção. 

 
 

 
 

   

 

  

S N A P S H O T 
 

  

 Disney+ promove a estreia de "Loki" em Portugal 
com painel de azulejos Viúva Lamego 

 

 

 

 



 

 

A estreia de "Loki", a nova série da Marvel 
Studios para o Disney+, tem sido promovida 
em Lisboa com um painel composto por mais 
de 700 azulejos Viúva Lamego pintados à mão 
pelo artista português João Lemos. 
O painel com 15m2 pode ser visto na estação 
de metro do Marquês de Pombal. 
Foi produzido através dos métodos tradicionais 
da fábrica de cerâmica, num trabalho de oito 
semanas, totalmente pintado à mão com tintas 
desenvolvidas pela Viúva Lamego 
especialmente para este projecto. 
O painel chama-se “A História Dele Trouxe-o 
Até Aqui”, sendo que a ilustração, criada por 
João Lemos, inclui elementos que são pistas 
sobre o enredo com refências à cidade de 
Lisboa. O desafio partiu da The Walt Disney 
Company Portugal. 

 

   
  

 Siga-nos 
 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 Contacte-nos 
 

 

 Prémio Cinco Estrelas 
 

 

 Prémio Cinco Estrelas Regiões 

 
 

 Five Stars |Safe Spot 

 
 

 
  

 
CANDIDATURAS PRÉMIOS CINCO ESTRELAS 
Tel: 21 759 03 54 | 938 123 663 | 917 229 219 
www.cinco-estrelas.pt 

 

 

 

  
  
 
 Se não está num dia cinco estrelas e não quer receber informação sobre o melhor que existe no mercado, clique em unsubscribe. 

 

 

 
 

  
 Prémio Cinco Estrelas | Rua Manuel da Silva 5D, Quinta do Lambert, Lisboa, Portugal 

 

  

 


