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Um estudo da Multidados revela que 44,7% dos portugueses compra produtos electrónicos de seis em seis meses. Os aparelhos
electrónicos mais comprados são telemóveis (91,2%), auriculares (75,6%), tablets (60,8%), carregadores (60%) e smartwatches
(56,4%). Quanto ao local de compra, a escolha vai com grande destaque para a marca Cinco Estrelas Worten (45,2%), seguida da
Fnac (22,8%) e da Media Markt (11,6%). Saiba mais sobre o estudo aqui.

O destaque do "Portugal guia-Te" desta semana vai para o distrito de Santarém. Amanhã começa o Outono mas os dias amenos
ainda convidam a mergulhos em albufeiras e passeios na natureza de preferência... sem dispositivos eletrónicos.

A preferência dos portugueses vai para marcas como a Caixa Geral de Depósitos, o Bankinter e a Dona Uva vencedoras do Prémio
Cinco Estrelas, que esta semana nos trazem novidades.

A Caixa é "1º Banco em Portugal
no Top 1000 World Banks - The Banker 2022 em Capital Tier 1*".
A Caixa manteve a sua posição de líder, desde 2020, no ranking da prestigiada revista The Banker (Grupo Financial Times)
e confirmou a sua robusta posição de Capitais Próprios (Tier 1). Uma distinção que reflete a confiança dos clientes e que
comprova a solidez da Caixa no mercado nacional. Saiba mais no site da Caixa.
*Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu.

Nova campanha "Sr.
Dinheiro"
do Bankinter, lança medidas
para enfrentar o impacto da
inflação.
"Este conjunto de medidas vem reforçar o nosso
compromisso de apoiar as famílias na realização dos
seus projetos, em particular a compra de casa,
disponibilizando condições vantajosas na atual
conjuntura de subida da inflação e de juros", afirma
Vítor Pereira, diretor de produtos, CRM, Marketing
e Canais Digitais e Membro da Comissão Executiva
do Bankinter.

O “Portugal guia-Te” continua a
guiar-nos pelo nosso país dando
rumo aos passeios,
às compras e à utilização de
serviços, sempre Cinco Estrelas.
Esta semana, guia-te por nós pelo distrito de
Santarém ao longo de 2 dias e desfruta das nossas
sugestões que vão desde uma península
encantada até uma viagem no tempo à Idade
Média.
Acede ao "Portugal guia-Te" e conhece melhor
estes e outros vencedores do Prémio Cinco
Estrelas.

1º DIA

2º DIA

Comece por visitar as Salinas de Rio Maior situadas no sopé da
Serra dos Candeeiros, com oito séculos de História aqui se
produz sal de fonte salina, artesanal, não refinado e sem
aditivos.

Depois de passar a noite no Lago Azul Eco Hotel aproveite a
manhã para atividades nauticas na Praia Fluvial do Lago Azul
na Albufeira de Castelo do Bode - mergulhe nas águas
límpidas do rio Zêzere e disfrute de ótimas condições tais
como a piscina flutuante, bar, restaurante, prática de vários
desportos náuticos, como o windsurf, vela, jet ski, canoagem
ou pesca desportiva.

A caminho de Santarém faça um desvio por Almeirim para
almoçar uma bela Sopa da Pedra; tradicional, consistente e rica,
feita à base de carne, enchidos, feijão, batatas, legumes e... uma
pedra!
Durante a tarde em Santarém, a Capital do Gótico Português,
aprecie este estilo visível em monumentos por toda a cidade, de
que são exemplos as Igrejas de Santa Clara, São João de
Alporão e a inigualável Igreja da Graça no Convento de São
Francisco ou a Capela de Nossa Senhora do Monte.
Na Pastelaria Bijou, a mais antiga pastelaria de Santarém que
há cinquenta anos criou os famosos Pampilhos, faça uma pausa
e prove este bolo de formato retangular, inspirado na vara que
os campinos utilizam para conduzir o gado na lezíria ribatejana.
Passe na Barragem de Castelo de Bode e deslumbre-se com a
beleza do Rio Zêzere e das suas margens.

Siga para Tomar, almoce no Taverna Antíqua e delicie-se com
iguarias de inspiração medieval em ambiente a condizer.
Visite o Convento de Cristo cuja arquitetura partilha traços
românicos, góticos, manuelinos, renascentistas, maneiristas e
barrocos. Destacam-se a exuberante Janela do Capítulo e a
Charola inspirada nos Templos de Jerusalém.
Termine o passeio em Dornes, uma pequena península a
flutuar misteriosa e serena sobre a água dominada pela Torre
dos Templários um exemplo raro de arquitetura militar do
período da Reconquista. Visitar Dornes e visitar Tomar é
mergulhar na história de Portugal e na história dos Cavaleiros
Templários.

Mário Rodrigues, Diretor Geral da
Frutalmente, responde a algumas
perguntas sobre as deliciosas uvas Dona
Uva.
Desde a produção ao ar livre em que
crescem em perfeita harmonia com a
natureza até chegarem à nossa mesa, as
Dona Uva são também ingrediente estrela
em receitas requintadas.
Com a sua colheita localizada em apenas
alguns meses do ano, as uvas Dona Uva
vencedoras do Prémio Cinco Estrelas há
três anos consecutivos, são frescas e
plenas de sabor.
Veja aqui a entrevista.
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