11 > 1 5 julho | 2022 | semana 28

Lisboa está entre os 20 destinos que se associam à plataforma Airbnb para atraírem hóspedes nómadas digitais. A plataforma de
arrendamento temporário, irá destacar junto destes trabalhadores viajantes, o clima e a localização geográfica da capital
portuguesa, a oferta cultural e de lazer, entre outras características, assim como a grande variedade de alternativas de alojamento.
Saiba mais.
Ser nómada por esse Portugal fora, em pequenos passeios, ao fim de semana ou em férias, é o que recomendamos com o roteiro
desta semana pelo distrito de Coimbra do "Portugal guia-Te 2022". Pelo terceiro ano consecutivo, o Prémio Cinco Estrelas edita o
guia digital de marcas, produtos, serviços e spots nacionais 100% portuguesas e Cinco Estrelas. São centenas de sugestões e
dezenas de novidades.
As novidades Cinco Estrelas desta semana também se enquadram no universo digital. A ASUS lança um novo portátil
multifacetado como nunca se viu e a Ok! Teleseguros, apresenta uma nova app, a 1ª a nível mundial que permite aos seus clientes
efetuar uma vistoria à sua viatura (automóvel ou motociclo) remotamente.

O “Portugal guia-Te” continua a guiar-nos pelo nosso país dando rumo aos passeios, às compras
e à utilização de serviços, sempre em Portugal, sempre Cinco Estrelas.
Com a 3ª edição do guia de marcas, produtos, serviços e spots nacionais para uma vida Cinco Estrelas 100%
portuguesa, mantemos o nosso convite para percorrer e conhecer o nosso extraordinário país.

Guia-te por nós pela região de Coimbra e acede aqui ao "Portugal guia-Te" do país inteiro.

A Praia de Mira Designada por
Palheiros de Mira, devido às
construções de madeira utilizadas
pelos pescadores, era na primeira
parte do séc. XX uma aldeia
piscatória. As suas areias brancas e
finas rodeadas por dunas banhadas
pela ondulação forte do Oceano
Atlântico, atraem muitos surfistas.
É o local ideal para passar a manhã.

As ruínas de Santa Clara-a-Velha
compreendem, para além da magnífica
igreja de grandes dimensões em estilo
gótico de transição, que combina a
robustez românica com a verticalidade
gótica, um claustro com dimensões
monumentais - o maior claustro gótico
conhecido em Portugal.
Passei-e pelo centro histórico da cidade,
vá até à universidade de Coimbra e visite
a deslumbrante Biblioteca Joanina.

Siga para o Mosteiro de Santa Claraa-Velha na margem esquerda do rio
Mondego, em Coimbra, passando
por Tentúgal para saborear o famoso
pastel.

Siiga para Piodão.

Inserida na Área de Paisagem Protegida da
Serra do Açor, Piódão, é uma das
12 Aldeias Históricas e vencedora das
7 Maravilhas de Portugal. Distingue-se pela
arquitetura em xisto - a maioria das casas em
Piódão foram preservadas de acordo com as
suas origens, com piso em pedra, paredes
em xisto e vigas de madeira – e pelo cenário
de rara beleza natural que a envolve.
É também conhecida como Aldeia Presépio
devendo ser visitada ao fim do dia. Se a vir à
noite, com as luzinhas a dançarem na
escuridão da serra, vai perceber porquê.

Nasceu uma lenda
O portátil mais incrível de todos os
tempos.
O inovador ASUS Zenbook 17 Fold OLED
oferece uma experiência de portátil
diferente de tudo o que já viu antes.
Desdobre-o para um grande e incrível ecrã
táctil OLED NanoEdge dobrável de 17,3"
que o coloca num patamar único.
Saiba mais.

OK! teleseguros lança App AutoDigital

A 1ª app do mercado, que permite aos seus clientes efetuar uma vistoria à sua viatura (automóvel ou
motociclo) remotamente, para aprovação de um seguro de danos próprios, através de realidade aumentada.
A aplicação AutoDigital permite ainda participar sinistros, de uma forma mais simples, rápida e cómoda.
A OK! teleseguros aposta assim na fluidez, agilidade e na melhoria da experiência do utilizador.
Saiba mais.
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