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Categorias 
/Vencedores: 

Produtos Tradicionais 
Portugueses 
• Banana da Madeira 
Doçaria Regional 
e Bolo de Mel 
Cozinha Tradicional Portuguesa 
• Espetada e Pau de Louro 
Festas/Feiras/Romarias 
Festa da Flor 
Centros Comerciais 
• Fórum Madeira 
Turismo Aventura 
• Madeira Adventure Kingdom 
Reservas/Paisagens/Barragens 

- e Piscinas Naturais de Porto Moniz 
Praias 
• Praia do Porto Santo 
Vinhos 
• Vinho Madeira 

Prémio Cinco Estrelas Regiões 
distingue o melhor da Madeira 

Quarta edição do galardão que valoriza gastronomia, natureza, património e negócios locais premeia a Região em nove 
categorias. A apresentação pública dos vencedores acontece a 1 de julho, num evento online conduzido por José Figueiras. 

Por Catarina Gouveia 
catarina_gouvela@jm-madeira.pt 

A
Madeira volta a fa-
zer pane do Prémio 
Cinco Estrelas Re-
giões. uma iniciativa 
que pretende valori-

zar e dar a conhecer o que de me-
lhor existe em cada uma das regiões 
portuguesas. 

As distinções envolvem diversas 
categorias. entre elas a gastrono-
mia, os recursos naturais, os mo-
numentos e o património. assim 
como os negócios locais que se dl 
ferenciam pela qualidade oferecida. 

No galardão que dá voz à po 
pulação para identificar "o que de 
melhor existe em Portugal". a ba-
nana da Madeira, o bolo de mel, a 
espetada e o pau de louro, o vinho 
Madeira, a Festa da Flor. as Piscinas 
Naturais do Porto Moniz, a praia 
do Porto Santo. a empresa Madeira  

Adventure Kingdom e o Fórum Ma-
deira são os (cones regionais ven -
cedores neste prémio que regressa 
pela sua quarta edição. 

A apresentação pública dos ven-
cedores acontece a Ide julho. as 21 
horas. na cerimónia 'Olá Regiões: 
que irá dar a conhecer "o que de 
Cinco Estrelas existe em Ponugar. 
O evento decorre via online. e será 
transmitido em direto. conduzido 
por José Figueiras. 

De acordo com informação dis-
ponibilizada no site do Cinco Es-
trelas, este prémio avalia as cinco 
principais variáveis que influenciam 
os consumidores nas suas decisões 
de compra, nomeadamente "sacis 
fação peia experimentação. relação 
preço-qualidade. intenção de com -
pra ou recomendação, confiança 
na marca e inovação". A avaliação 
incide ainda sobre cinco carate-
rísticas adicionais. especificas de 
cada candidato na sua categoria de 
consumo. 

As fases de avaliação e estudos de 
mercado complementares incluem 
ainda testes de experimentação 
adaptados a cada produto, serviço  

ou marca. assim como a realização 
de um questionário massificado jun-
to de uma "amostra representativa" 
da população dos distritos onde cada  

candidato está presente. Na edição 
deste ano. a avaliação envolveu a 
participação de 346.000 pessoas das 
várias regiões do Pais. 

As piscinas naturais do Porto Moniz são candidatas_ 



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Preto e Branco

  Área: 4,97 x 4,09 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 93465127 20-06-2021

jm-madeira.pt 
ELETRICIDADE 

Tarifas sobem na Madeira a partir do dia 1 de julho Pág 21 
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VERÃO 

Arte urbana 
e concertos 

animam 
C. de Lobos 

O autarca Pedro Coelho 
anuncia ao IM um cartaz 1 

repleto de animação para 
todo o verão. que inclui 

concertos restritos a 100 
pessoas que arrancam a 30 

de junho. Págs.12 e 13 
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Expt)madefra cancelada 
Nem em 2020 e dificilmente em 2021. A ACIF decidiu cancelar a Expomadeira, marcada para o início de julho, 

mantendo a esperança de poder realizar o evento antes do final do ano. Jorge Veiga França entende que a prioridade 
é a saúde e não "criar um problema sanitário como o que se verifica atualmente na Área Metropolitana de Lisboa". Pág 19 
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Hora de fazer contas... 
Ronaldo foi o melhor de Portugal, mas sozinho não conseguiu evitar a avalanche germânica. A derrota, 
por 4-2, obriga a seleção nacional a ter de pontuar diante da França, atual campeã mundial. Pag.39a43 

        

DISTINÇÃO 

Prémio 
Cinco Estrelas 
elege o melhor 
da Região Pag 28 

    

HISTORIA 

  

 

CAUSA  jM 

   

      

        

    

Pestana dos Reis deixou cair a Autonomia com o Estado Novo 

I°)0 
AUTONOMIA 

  

      

   

Em 1922. Manuel Pestana dos Reis. que foi homenageado no Dia de Portugal. ja defendia o aprofundamento 
do sistema autonómico. Mas o historiador Nelson Verissimo considera que o sonho autonomista 
que acalentou esfumou-se quando foi deputado no Estado Novo. Pág. 4 a 6 

 

      

        


