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Prémios Cinco Estrelas premiaram o melhor
que o País tem para oferecer
Catarina Tomás Ferreira
VISEU O Solar do Vinho do
Dão, em Viseu, foi o palco escolhido para a gala 'Prémio
Cinco Estrelas Regiões', um
evento que distingue marcas,
produtos e serviços a nível nacional. A primeira edição realizou-se em Lisboa no ano passado, mas esta segunda edição
veio até ao Interior do País, na
passada sexta-feira. No próximo ano, será outra cidade a
acolher a cerimónia de entrega
de prémios.
No distrito de Viseu, foram
distinguidos nove ícones e
marcas. Na gastronomia recebeu o prémio o 'Rancho à moda de Viseu' e o bolo Viriato; na
categoria 'Sítios e Património',
os vencedores foram a aldeia

DR

da Pena (São Pedro do Sul), a
Sé de Viseu e a Serra do Caramulo (Tondela); nas 'Festas, feiras e romarias', pelo segundo
ano, foi distinguida a Feira de
São Mateus; no artesanato,
venceu o Linho de Várzea de
Calde; e nas secções de 'Compras' e 'Beleza', venceram o Palácio do Gelo e a Clínica Essences, respectivamente.
Almeida Henriques, presidente da Câmara de Viseu, recebeu o prémio relativo ao rancho, ao viriato, à Sé e ao linho;
o vereador da Cultura e gestor
da Feira de São Mateus, Jorge
Sobrado, recebeu o prémio atribuído ao certame que fará este
ano 627 anos; Miguel Torres,
vereador da Câmara de Tondela, foi chamado para receber
o prémio da Serra do Caramulo

Portugal dos Pequenitos, situado em Coimbra, foi premiado na
categoria ‘Cultura Lazer’

e sublinhou que a serra, mais
do que paisagem, é feita de pessoas; e Vítor Figueiredo, presidente da Câmara de São Pedro
do Sul, recebeu o prémio que
distinguiu a aldeia da Pena.
Com ele vieram cinco dos seis
habitantes da aldeia, a quem o

presidente entregou o prémio
e chamou de “resistentes”. Uma
das habitantes mais novas, Mariana Brito, foi chamada ao
palco para falar sobre as vivências na aldeia e foi peremptória
em dizer que gosta de lá viver
porque “há sempre alguma

coisa para fazer”. Os pais têm
um restaurante nesta aldeia típica e, em breve, será aberto
outro. As especialidades são o
cabrito e a vitela assados em
forno de lenha.
Representantes do Palácio do
Gelo e da Clínica Essences também foram receber as distinções.
A cerimónia começou com
música da fadista de Sátão
Carla Linhares, acompanhada
pelos músicos Eurico Machado
e Ivan Cardoso. A apresentar a
gala estiveram Diamantina Rodrigues e o jornalista Mário Augusto.
Este ano, foram galardoados
104 ícones e 82 marcas de interesse nacional, oriundos de
todos os distritos do País.
A viagem pelo País em busca

das melhores marcas, ícones e
serviços começou em 2017 e,
em 2018, foram atribuídos os
primeiros prémios. Para eleger
os melhores de 2019, 222.900
pessoas votaram e avaliaram
438 marcas através da metodologia Cinco Estrelas, “a mais
completa e rigorosa do mercado”. A avaliação tem por base
cinco critérios: satisfação, preço, recomendação, confiança e
marca.
Ana Lourenço e Débora Silva,
as mentoras deste projecto que
visa, sobretudo, “promover o
que de melhor existe no País”,
felicitaram todos os vencedores e deixaram a garantia de
que irão continuar a viajar pelo
país para conhecer “o que de
Cinco Estrelas existe em Portugal”. |

