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A Albufeira do Azibo, 
em Macedo de Cavaleiros, 
a Alheira de Mirandela, o 
Museu do Abade de Baçal, 
em Bragança e a Posta à Mi-
randesa foram consideradas 
pelos portugueses como 
extraordinárias. As Terras 
de Trás-os-Montes arreca-
daram quatro galardões na 
segunda edição do prémio 
“Cinco Estrelas Regiões”.

Os vencedores foram re-
velados no dia 17 de maio, 
durante uma Gala que de-
correu no Solar do Vinho do 
Dão, em Viseu. Artur Nunes, 
Presidente do Conselho In-
termunicipal das Terras de 
Trás-os-Montes, recebeu o 
galardão em nome do terri-
tório.

Durante a cerimónia fez 
questão de salientar a im-
portância desta distinção 
para as Terras de Trás-os-
-Montes, enquanto factor de 
reconhecimento da excelên-
cia de produtos e locais da 
região, referindo tratar-se de 
um prémio que vem valori-

Quatro ícones da região distinguidos com o prémio 
“Cinco Estrelas Regiões”

zar a oferta existente e con-
tribuir para o seu reconheci-
mento em termos turísticos. 
Na altura, disse também que 
este galardão se assume co-
mo um incentivo para o tra-
balho que está a ser desen-
volvido pela CIM das Terras 
de Trás-os-Montes, nomea-
damente, no que diz respei-
to à criação e implantação 
da marca territorial Terras de 
Trás-os-Montes. Uma marca 
que se pretende agregado-
ra dos produtos e serviços 
do território, assumindo-se 
como um dos pilares para a 
valorização e promoção in-
terna e externa da região.

Na primeira edição do 
Prémio o território obteve 
um galardão com a Alheira 
de Mirandela a ser reconhe-
cida como um produto cinco 
estrelas pelos portugueses. 
À renovação deste título, na 
categoria de produtos tra-
dicionais Portugueses, jun-
tam-se, este ano, mais três 
ícones regionais. A Albufeira 
do Azibo foi distinguida na 

Categoria de Reservas, Pai-
sagens e Barragens, o Museu 
do Abade de Baçal foi eleito 
na categoria de Museus, en-
quanto a Posta à Mirandesa 
venceu na categoria Cozinha 
tradicional. 

O “Prémio Cinco Estrelas 
Regiões” é um sistema de 
avaliação que mede o grau 
de satisfação que produtos, 
serviços e marcas de origem 
portuguesa conferem aos 
seus utilizadores, através de 
um sistema de avaliação que 
identifica, segundo a popu-
lação portuguesa, o que de 
melhor existe em cada uma 
das 20 regiões nacionais no 
que toca a recursos naturais, 
gastronomia, arte e cultura, 
património e outros ícones 
regionais de referência na-
cional, bem como premeia 
empresas portuguesas que 
se diferenciam a nível regio-
nal. Tal é efectuado através 
de uma votação nacional, 
que este ano envolveu mais 
de 222mil indivíduos. Os 
portugueses identificaram, 

para cada um dos distritos, 
o que consideram extraordi-
nário a vários níveis. Esta vo-
tação foi gerida pela Multi-

dados.com, uma das empre-
sas de estudos de mercado 
parceiras dos Prémios Cinco 
Estrelas.
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