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Café Santa Cruz volta
a conquistar o Prémio
“Cinco Estrelas Regiões”
D.R.

Café Santa Cruz integra grupo restrito de marcas de excelência

SEGUNDA VEZ O Café Santa
Cruz ganhou, pelo segundo
ano consecutivo, o Prémio
“Cinco Estrelas Regiões”, na categoria “Cafés Históricos” no
distrito de Coimbra. Nesta segunda edição do prémio foram
avaliados 438 produtos, serviços e marcas, organizados em
59 categorias de consumo. Este
ano, a entrega dos prémios será
realizada na cidade de Viseu,
no próximo dia 17 de Maio, e
contará com uma mostra dos
vencedores das várias regiões.
Em comunicado, os organizadores do prémio dão conta
que «o nível de exigência da
metodologia “Cinco Estrelas” é
elevado pelo que nem todas as
categorias formadas tiveram
um vencedor», referindo, de seguida, que, «com a atribuição
deste prémio, o Café Santa Cruz
integra um grupo restrito de
marcas que se destacam pela
sua excelência e elevado nível
de satisfação global junto dos

consumidores, contribuindo
para a promoção da região
onde está inserido».
Os promotores da iniciativa
sublinham que, «aos produtos,
serviços e marcas vencedores
do Prémio “Cinco Estrelas Regiões 2019”, juntam-se ícones
regionais de referência nacional identificados por uma votação nacional através da qual
a população identificou o que
considera extraordinário a vários níveis, desde recursos naturais, património, artesanato,
gastronomia, aldeias e vilas e
outros marcos de referência do
nosso país».
«É um gosto partilhar este
prémio com todos vós. Os parabéns são extensíveis aos colaboradores, aos fornecedores,
aos clientes e aos amigos do
Café Santa Cruz, que connosco
vão partilhando o dia-a-dia»,
agradecem os proprietários do
emblemático café da Baixa de
Coimbra.|
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Café Santa Cruz volta a conquistar
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UC RECEBE 15 MILHÕES PARA
INVESTIGAR ENVELHECIMENTO
Verba da Comissão Europeia permitirá contratar 50 a 60 cientistas mundiais. Retardar doenças crónicas é objectivo Página 2
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Cenário desoladorl
na Serra da Boal
Viagem revoltal
populaçãol

Teatrão coloca em
palco “Richard’s”
e as rainhas de
Shakespeare
Estreia amanhã | P5

Família pede ajuda
para trasladar
corpo de emigrante
Morreu em Angola | P9
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Seis meses depois da destruição provocada pela tempestade Leslie, “pulmão” do concelho da Figueira da Foz
continua interdito e à espera de intervenção Página 15

Tribunal condenou
“vice” do Instituto
Miguel Torga
Por falsificação | P7

