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DISTINÇÃO

Fátima e Ronaldo são
Personalidades 5 Estrelas
Os madeirenses fazem
parte de uma lista
de 17 personalidades
vencedoras

SANDRA ASCENSÃO SILVA

ssilva@dnoticias.pt

•
A criadora Fátima Lopes e o jogador de futebol Cristiano Ronaldo
são as personalidades madeirenses vencedoras dos prémios Cinco Estrelas 2019, cada um na sua
área. Se Fátima Lopes já deu provas de que é a mais internacional
dos criadores portuguesas e trabalha para a longevidade da sua
marca criada há 26 anos, estando
já a celebrar duas décadas de presenças em Paris, Ronaldo é indiscutivelmente o maior futebolista
da actualidade, tendo sido considerado o melhor do Mundo por
diversas vezes, não é de estranhar
que tenham sido galardoados nas
categorias de Criadores de
Moda/Estilistas e'Desporto, respectivamente.
As distinções foram atribuídas ontem à noite, numa
gala realizada no Ca-

sino Estoril, em Lisboa, e juntou
mais de 600 personalidades de
diversas áreas.
Esta é a quarta vez consecutiva
que o prémio Criador de Moda é
atribuído a Fátima Lopes, através
de uma escolha genuína do público, sem depender de júris ou nomeações sendo, por isso, "muito
mais reconhecido" pela criadora
madeirense que não é de ligar
muito a prémios, mas confessa ao
DIÁRIO que este tem um "sabor
especial".
Recorde-se que o Prémio Cinco
Estrelas funciona como um sistema de avaliação que tem por objectivo ajudar os consumidores a
identificar o que de melhor oferece o mercado nacional.
Às marcas que se propõem a
concurso, para perceberem a opinião do público sobre determinados produtos, foram acrescentadas personalidades portuguesas
com uma certa exposição mediática e influenciadores da opinião
pública.
Desta forma, os portugueses foram ouvidos sobre as personalidades com que mais se identificam nas diferentes categorias, tendo escolhido dois madeirenses,
Fátima Lopes e Cristiano Ronaldo,
duas figuras que têm dado 'cartas'
nas suas áreas e são referências
nacionais e internacionais.
A eles juntaram-se 15 personalidades portuguesas, 116 marcas e
16 órgãos de comunicação social premiados, num total de
155 categorias que foram
avaliados tendo em conta a
notoriedade espontânea,
a credibilidade, a satisfação, a confiança e a
inovação.
Os Prémios Cinco Estrelas vão já
na quinta edição e
têm ganho cada
vez mais notoriedade.

SAIBA QUEM FORAM OS 17 PREMIADOS
SARA SAMPAIO - Manequins
MARCELO REBELO DE SOUSA

- Politica
CAROLINA DESLANDES - Música
• MANUEL LUÍS GOUCHA - Televisão
RUI NABEIRO

- Mundo Empresarial
JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS
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kv RODRIGO GUEDES DE CARVALHO

ff CRISTINA FERREIRA

- Jornalismo

- Prémio carreira
WCATARINA FURTADO
- solidariedade

CRISTIANO RONALDO - Desporto
NÉLSON ÉVORA

- Desporto - outras modalidades
RUY DE CARVALHO - Teatro
DANIELA RUAH - Cinema

FÁTIMA LOPES

- Criadores de Moda/Estilistas
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