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o «Prémio Cinco 
Estrelas Regi-
ões» acaba de 
divulgar os íco-
nes regionais 

vencedores de 2020. 
O galardão que reconhece 

e valoriza destinos, atrações 
turísticas e negócios locais 
de alta qualidade, distinguiu 
os Açores e a Madeira em 
áreas como a gastronomia, 
artesanato, festas e roma-
rias, praias e paisagens.

Na sua 3ª edição, o Pré-
mio Cinco Estrelas Regiões 
baseia-se no conceito e sis-
tema de avaliação do Prémio 
Cinco Estrelas, e tem como 
objetivo não só reconhecer 

empresas portuguesas que 
se diferenciam a nível regio-
nal, mas também identifi-
car o que de melhor exis-
te em Portugal ao nível de 
recursos naturais, gastrono-
mia e vinhos, arte e cultura, 
monumentos e património, 
aldeias e vilas, entre outros 
ícones de referência e inte-
resse nacional.

A beleza natural dos dois 
arquipélagos tem marca-
do presença na lista de ven-
cedores do Prémio Cinco 
Estrelas Regiões nestes três 
anos. Em 2020, a votação 
elegeu os principais recursos 
da Madeira e dos Açores em 
várias categorias:

Madeira
Produtos Tradicionais Por-

tugueses: Banana da Madeira
Festas / Feiras / Romarias: 

Festa da Flor (Funchal)
Vinhos Madeira: Vinho da 

Madeira
Doçaria Regional: Bolo de 

Mel
Cozinha tradicional Por-

tuguesa: Espetada e Pau de 
Louro (Funchal)

Praias: Praia de Porto 
Santo

Açores
Produtos Tradicionais Por-

tugueses: Queijo da Ilha
Cozinha tradicional Portu-

guesa: Cozido das Furnas

Doçaria Regional: Queija-
das Dona Amélia (Terceira)

Reservas / Paisagens / 
Barragens: Lagoa das 7 cida-
des (S.Miguel)

Artesanato: Chapéus de 
palha

sobre os Prémios Cinco 
Estrelas

Sistema de avaliação 
que mede o grau de satis-
fação que os produtos, ser-
viços ou marcas conferem 
aos seus utilizadores, tendo 
como critérios de avaliação 
as cinco principais variáveis 
que influenciam os consu-
midores nas suas decisões 
de compra/consumo. Utili-

za a metodologia mais com-
pleta e rigorosa do merca-
do, aplicando diferentes téc-
nicas de recolha de informa-
ção, de acordo com os dife-
rentes produtos e serviços e 
com o perfil do seu público-
alvo.

O Prémio Cinco Estrelas 
Regiões aplica-se a produtos 
e serviços de presença regio-
nal, pretendendo enaltecer 
o impacto que as empre-
sas revelam na promoção do 
nosso país a nível económico 
e social, para além da rique-
za patrimonial que caracte-
riza e valoriza o nosso país 
numa vertente igualmente 
turística, região a região. n

MAdEIRA EM dEstAqUE nO 
«PRéMIO CInCO EstRELAs REGIõEs»
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Grandes também 
querem ‘benesse’
«Lay-off’ atrai grandes empresas 
e clubes da Primeira Liga. | Pág. 4 a 7

“quem não cumPrir incorre no crime de 
desobediência”

PsP atenta aos limites à circulação no período da Páscoa. | Pág. 8 e 9

Governo reGionaL 
entreGa 2.100 
cabazes a famíLias
| Pág. 29

cmf Leva mercado 
a Portadores 
de deficiência | Pág. 28

sPea desafia a 
contar mantas 
e miLhafres | Pág. 30

50 miL comPrimidos 
Para combater 
o covid-19 | Pág. 23

«concertação» 
e «entendimento» 
na PoLítica | Pág. 13

burLas aumentam
| Pág. 20 e 21

madeira em 
destaque no 
«Prémio cinco 
estreLas reGiões»
o galardão distinguiu a madeira em áreas 
como a gastronomia, artesanato, 
festas e romarias, praias e paisagens. | Pág. 32

festas da fLor e do vinho 
são em setembro | Pág. 18 e 19

Como mANtER 
A SAúDE mENtAl 
NA quARENtENA 
| Pág. 24 e 25

esta será uma Páscoa diferente para todas as famílias. a situação de pandemia que enfrentamos obriga a que 
festividade cristã seja celebrada em isolamento. será uma Páscoa sem abraços, sem beijos, trocas de ovos de 
chocolate entre os mais pequenos no convívio familiar. mas também será uma Páscoa que vai deixar todos a pensar 
no amanhã. se uns aceitam, porque assim tem de o ser, pois a saúde está em primeiro lugar, para outros será mais 
difícil aceitar esta festividade sem a proximidade familiar a que estão habituados. Para estes, e para todos, fica uma 
mensagem de esperança deixada por alguns padres madeirenses. | Pág. 10 a 12

Páscoa  
‘amarga’

A Praça de São Pedro, onde o Papa Francisco iniciou os eventos 
da Semana Santa, tem ficado totalmente vazia.


