Lisboa mostra
ao mundo o
novo iPad
Mini da Apple

A Apple lançou esta semana os novos modelos de smartphones,
tablets e relógios digitais. O novo tablet iPad Mini é apresentado
através de um filme com a cidade de Lisboa como cenário, dando
a conhecer algumas das funcionalidades deste novo aparelho.
Para o apresentar ao mundo, a Apple filmou no centro de Lisboa,
na Ponte Vasco da Gama, na Aula Magna e no Museu da Marinha.
Muito mundo tem o Cartão Mundo Ageas Seguros, com novos
parceiros, novas marcas e novos descontos, apresentados pela
nova embaixadora da marca: Filipa Gomes. Saiba tudo seguindo
as suas redes sociais.
Seguir para Braga é o que sugere o roteiro do "Portugal guia-Te"
que esta semana tem como extra a Exposição Photo Ark, que
pode ser vista no Nova Arcada e tem o patrocínio da Worten.
Não deixe passar o verão sem... ir visitar o Dino Parque, O Cristo
Rei e a Figueira da Foz numa bicicleta Figas.
De bicicleta ou não, venha daí conhecer o que é Cinco Estrelas no
distrito de Braga que está em destaque no Portugal guia-Te!

MARCAS
CINCO ESTRELAS

Combustíveis aditivados
Galp Evologic 2.0
Os combustíveis aditivados Evologic evoluíram para
uma fórmula ainda mais avançada.
Com o reforço do poder de limpeza, mais moléculas
que protegem o motor e melhoram a combustão,
o Evologic 2.0 ajuda também a proteger o meio ambiente.
Abastecer com combustível Evologic 2.0 é dar ao seu
carro a tecnologia de que este precisa para ir mais longe.

O lógico é evoluir.
Reformule também a sua escolha.

Saiba Mais

NÃO PODE
D E I X A R P A S S A R O V E R Ã O S E M...

O QUE
ACONTECE NO MERCADO

Cartão Mundo Ageas Seguros
Filipa Gomes, apresentadora e chef, é a cara da nova campanha digital lançada
para promover o Cartão Mundo Ageas Seguros, que aumentou as ofertas e cuja
rede de parceiros conta agora com mais de 200 novas marcas e novas
modalidades de desconto
em vários produtos e serviços.
Nos próximos meses, através das suas redes sociais, Filipa Gomes
irá partilhar com os seus seguidores, todas as suas vantagens
do Cartão Mundo Ageas Seguros.
Além da utilização em lojas físicas, o cartão pode também ser utilizado através da
nova plataforma. A campanha oferece 1.000 vouchers, no valor de 10 euros, para
usar na Staples aos primeiros mil clientes que se registarem, pela primeira vez, na
plataforma do cartão.
Aceda a diferentes categorias de parceiros, usufrua de várias modalidades de
desconto e desfrute das vantagens de um cartão associado a uma seguradora
Cinco Estrelas!.

"Photo Ark" é a exposição da National Geographic
mais vista de sempre. E agora pode vê-la em Braga.
Depois de vários lugares do mundo, é a vez do Nova Arcada, centro comercial vencedor do Prémio Cinco Estrelas Regiões,
receber esta exposição única, até 12 de janeiro. Este é um projeto do fotografo Joel Sartore que, em 2005,
deu início à missão de fotografar as 12 mil espécies animais que vivem em cativeiro e muitas das quais se encontram
em vias de extinção.
O nosso roteiro esta semana do "Portugal guia-Te" vai até Braga, siga-o e não perca esta exposição
com o patrocínio da Worten, também vencedora do Prémio Cinco Estrelas.

PORTUGAL GUIA-TE

Pelo
distrito de
Braga

Eleita no início de 2021 como European Best Destination, Braga tem mais de 2000 anos de
história, é a mais antiga cidade portuguesa e uma das cidades cristãs mais antigas do
mundo. A sua longa história é visível nos seus monumentos e igrejas, sendo a Catedral a
mais imponente, concentrando vários estilos, do romano ao barroco, orgulhando-se
também das esplêndidas casas do século XVIII e claro, do Bom Jesus de Braga.
Hoje, Braga, capital do distrito com o mesmo nome, é uma cidade cosmopolita e
multicultural, que disponibiliza um programa turístico-cultural diversificado, que explora a
autenticidade
do
Minho,
gravada
no
vasto
património.
Venha daí conhecer o que é Cinco Estrelas no distrito de Braga e está em destaque no

Portugal guia-Te!

Dedique o 1º dia ao Bom Jesus de Braga, um conjunto arquitetónico e paisagístico construído ao longo de mais de 600 anos.
Dele fazem parte um longo percurso de via sacra, que se estende pela encosta do Monte Espinho, entre capelas que abrigam
conjuntos escultóricos evocativos da paixão de cristo, fontes e jardins. Em julho de 2019, foi classificado como Património Cultural
Mundial
da
Humanidade
pela
UNESCO.
Quem se aventura a subir os 573 degraus da longa escadaria, é premiado com um percurso deslumbrante.
Quem não se aventura pode utilizar o funicular – mais conhecido por Elevador do Bom Jesus, inaugurado em 1882. É único na
Península Ibérica e o mais antigo do mundo em funcionamento.

Vale mesmo a pena um passeio pelo centro histórico de Braga, onde pode encontrar o famoso Bacalhau à Braga e rematar a
refeição com um belo Pudim Abade de Priscos.
Barcelos também merece uma visita, e é lá que se encontra o genuíno Galo de Barcelos, ícone maior do artesanato da região.

Deixamos o 2º dia para aproveitar o final do verão com uma
ida à Praia da Apúlia desfrutando do seu enorme areal e da
beleza do enquadramento dado pelos moinhos de vento.
Assista à chegada da faina, quando os barcos dos
pescadores atravessam a praia e se alinham na praça
envolta pelos imponentes e antigos moinhos, transformados
agora em casas de férias.

Mais ao final do dia, visite o Nova Arcada, o Centro Comercial
Cinco Estrelas da região, agora, e até dia 12 de janeiro, com
uma atração extra: a exposição PHOTO ARK que destacámos
na rubrica "O que acontece no mercado".
108 lojas e 20 restaurantes esperam por si.
Para saber mais sobre estes e outros protagonistas do
Portugal Cinco Estrelas, aceda ao Portugal guia-Te.

"O Portugal guia-Te" inclui também produtos e serviços vencedores Cinco Estrelas a nível nacional
e regional. No distrito de Braga destacaram-se várias marcas que se evidenciaram na área onde atuam;
na área da tecnologia a tek4life, na área automóvel a Só Barroso, na área do imobiliário a SI Imobiliária,
e na área da saúde mental a Recovery IPSS.

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

