O Ciclo de Conferências “DO IMPACTO DA PANDEMIA À RECUPERAÇÃO DO NEGÓCIO” tem agendado no dia 14 de outubro o
2º Webinar sobre o Retalho não Alimentar, onde irão ser debatidas iniciativas concretas, no sentido de ajudar os empresários
a recuperar o seu negócio.
Partindo do Estudo "Efeitos da Pandemia", desenvolvido pela Multidados.com – The Research Agency em parceria com a Five
Stars Consulting, que confirmou o forte impacto que a pandemia teve nesta área de negócio, foram exploradas ferramentas
que permitirão munir as empresas deste setor, de informação e soluções que lhes permitam enfrentar e ultrapassar da
melhor forma esta nova fase. Inscreva-se e junte-se a este webinar. A inscrição é gratuita.

Junte-se a nós e ao José Rodrigues dos Santos, que esta semana participa no roteiro do Portugal guia-Te com uma sugestão
e um vídeo muito especiais. Inspire-se nos roteiros do Portugal guia-Te e dedique os seus tempos de lazer a passear pelo
nosso país participando na retoma e consumindo tudo o que é português.
E a retoma acontece e é visível nos dados recolhidos através de um estudo recente: a 14 de setembro Portugal atingiu níveis
de reservas em hóteis, ligeiramente superiores a 2019 à mesma data.
E com esta notícia cinco estrelas despedimo-nos até à próxima semana.

PORTUGAL C INCO E STRELAS
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Esta semana vamos até Sintra com uma companhia Cinco Estrelas:
a Personalidade 2021 na Categoria Literatura, José Rodrigues dos Santos,
que sugere uma visita à Quinta da Regaleira e partilha connosco o vídeo
de quando a deu a conhecer ao escritor Dan Brown.
Para saber mais sobre tudo o que é Cinco Estrelas e português, siga o Portugal guia-Te.

Sintra e Quinta da Regaleira

egaleir

Inscrita pela UNESCO como Património Mundial, Sintra é
um tesouro onde encontramos vestígios de 1000 anos da
nossa História. São inúmeros os monumentos e pontos de
interesse desta vila inserida na deslumbrante paisagem da
serra de Sintra, dos quais destacamos a Quinta da
Regaleira, vencedora do Prémio Cinco Estrelas Regiões.

Veja o vídeo em que José Rodrigues dos Santos mostra
a Dan Brown a misteriosa entrada para o Poço Iniciático um
dos muitos locais intrigantes da Quinta da Regaleira, onde
tudo tem significados escondidos.
Há várias teorias sobre a simbologia do Poço Iniciático, mas
é certo que está relacionado com a ideia de renovação e
renascimento do homem e na crença que a terra é o útero
materno de onde provém a vida, mas também a sepultura
para onde esta voltará.

No início do século XX, Sintra assumiu-se como lugar de
veraneio e residência de aristocratas e milionários. Entre
eles, o Dr. Carvalho Monteiro que, juntamente com o
arquitecto italiano Luigi Manini, construiu um luxuoso
palacete neo-manuelino que é um marco na história da arte
em Portugal - o Palácio da Regaleira.

Os dois escritores especialistas em contar histórias cheias
de mistério, envolvidas tantas vezes em rituais sinistros, não
podiam estar em melhor cenário.

MARCAS CINCO ESTRELAS

porco.pt

Carne de porco portuguesa certificada.

Porco.pt é um programa de certificação de carne de
porco portuguesa que obedece a normas rigorosas
aplicadas a todos os intervenientes na cadeia de valor da
carne, entre as quais se destacam: carne proveniente de
animais nascidos, criados e abatidos em Portugal,
normas de bem-estar animal superiores às legalmente
exigidas, alimentação dos animais feita à base de cereais.
Desta forma, todo o processo resulta numa carne mais
saborosa que se diferencia da de outras origens,
proporcionando aos consumidores confiança
total. Procure os selos nos pontos de venda.
Saiba Mais

RESEARCH

Reservas de hóteis em Portugal
ultrapassam em setembro níveis prépandemia.

No passado dia 14, pela primeira vez desde o início da pandemia, o aumento
das reservas de hotéis em Portugal ultrapassou os valores que se registavam
antes da crise provocada pelo Covid-19, com as reservas a registarem
100,58% do número de hóspedes de 2019.
Os dados são do estudo "World Hotel Index", elaborado pela plataforma de
gestão de reservas Siteminder, e revelam que esta recuperação se deve
essencialmente ao aumento de reservas efectuadas por turistas estrangeiros,
que representam 70,27%.
A tendência deverá manter-se, com os visitantes internacionais a
representarem mais de 75% da ocupação das unidades hoteleiras em
outubro.

Conheça aqui os hóteis vencedores Cinco Estrelas
e faça a sua reserva!

MARCA S C INCO E STRELAS

tek4life
Toda a tecnologia que precisa
à distância de um clique.
Conheça a nossa vasta gama de produtos e aproveite
agora os melhores preços do mercado.
Desde smartphones, smartwatches, televisões, tablets
e os vários produtos de informática.
Encomende online e receba a sua encomenda no
conforto da sua casa em 24h a 48h!
Saiba Mais.

Setúbal Terra de Peixe
A marca municipal “Setúbal Terra de Peixe” tem na
gastronomia um dos seus ativos mais
diferenciadores e qualificadores, enquanto projeto
de promoção turística.
De 1 a 10 de outubro decorre a Semana da Cavala,
uma das espécies de referência para a diversificação
do consumo e sustentabilidade do pescado.
Consulte a lista dos restaurantes aderentes e a
programação do evento aqui.

O QUE ACONTECE N O MERCADO

Remax e Lidl juntam-se para oferecer 8 casas. Até 14 de novembro
há para ganhar cheques-oferta Remax no valor de 150.000 euros.

O Lidl, através do seu programa de fidelização Lidl Plus, e a Remax, marca vencedora do Prémio Cinco Estrelas, vão oferecer
oito casas num concurso que envolve mais de um milhão de euros. “A decorrer entre os dias 20 de setembro e 14 de
novembro, oito clientes do Lidl terão a oportunidade de ganhar um cheque-oferta Remax no valor de 150.000 euros para
adquirir um imóvel, na tipologia de moradia ou apartamento, através da imobiliária”, refere o comunicado das empresas.
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