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Arquipélago amealhou seis distinções 

Madeira e Porto Santo 
ganham 'Prémio 5 Estrelas' 

Cerimónia de entrega de prémios decorre no próximo dia 17 de maio, em Viseu. 

MEC \HECI ENIO 

Patrícia Gaspar 
patricia.gaspar@jm-madeira.pt  

O
arquipélago da Madeira vol-
tou a ser galardoado com o 
'Prémio Cinco Estrelas Re-
giões', arrecadando mais 
seis distinções. Os vencedo-

res foram ontem anunciados em 
todo o País. 

Nesta segunda edição do 'Prémio 
Cinco Estrelas Regiões' foram ava- 
liados 438 produtos, serviços e mar- 
cas, organizados em 59 categorias 
de consumo. O arquipélago con- 
quistou seis distinções com cinco 
ícones regionais e uma marca. 

A votação, que decorreu online, 
considerou, nesta edição, o Vinho  

da Madeira, a Festa da Flor, a praia 
do Porto Santo, Santana e o Museu 
CR7 como ícones da Região. 

As escolhas dos portugueses vol- 
taram a distinguir, este ano, a Festa 
da Flor, o Vinho da Madeira e a 
Praia de Porto Santo que repetem 
e renovam o título conquistado em 
2018. 

No que concerne às marcas co- 
merciais, a distinção foi ganha pela 
Casa Portuguesa do Pastel de Ba- 
calhau. 

O 'Prémio Cinco Estrelas Regiões' 
é um sistema de avaliação que 
identifica, segundo a população 
portuguesa, o que de melhor existe 
em cada uma das 20 lusitanas. va- 
lorizando os recursos naturais, a 
gastronomia, a arte e a cultura, o 
património e outros ícones regio- 
nais de referência nacional. A ini- 
ciativa premeia ainda as empresas  

portuguesas que se diferenciam ao 
nível regional. 

"Através de uma votação nacional 
os portugueses identificaram, para 
cada região, o que consideram ex- 
traordinário a vários níveis. Esta 
votação foi gerida pela 
Multidados.com, uma das empresas 
de estudos de mercado parceiras 
dos Prémios Cinco Estrelas", explica 
a secretária regional do Turismo e 
Cultura. 

Recorde-se que, em 2018, a Ma- 
deira já tinha ganho seis galardões 
para as áreas Bordados da Madeira, 
Festa da Flor, Ilha da Madeira, Praia 
de Porto Santo, Banana da Madeira 
e Vinho da Madeira. 

Este ano o arquipélago volta a 
marcar presença na cerimónia de 
entrega dos prémios 'Cinco Estrelas 
Regiões' que decorre no próximo 
dia 17 de maio, em Viseu. 


