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PRÉMIOS

Portugueses colocam
madeirenses no Iro
SANDRA ASCENSÃO SILVA
ssilva@dnoticias.pt
Fátima Lopes e Cristiano Ronaldo são os madeirenses eleitos
Personalidades 5 Estrelas 2020,
cada um na sua área. Enquanto a
designer foi a escolhida do público na categoria Criadores de
Moda, o jogador de futebol mais
conhecido do mundo, levou para
casa o galardão na área do Futebol.
Os prémios foram entregues
ontem à tarde, numa gala que se
realizou no LX Factory, em Lisboa.
Tal como o DIÁRIO publicou
esta sexta-feira, Fátima Lopes
olha para este prémio com o
sentimento de "gratidão" pelo
facto de resultar de uma escolha genuína do público, acreditando que tal deriva da
carreira sólida que tem
construído há 27 anos em
Portugal.
O galardão foi-lhe atribuído pela quinta vez consecutiva, sendo até ao momento, a única detentora
do prémio no que diz respeito ao universo dos Criadores de Moda/estilistas nacionais.
Apesar de se mostrar feliz
pelo momento gratificante,
considera que tal não aumenta
a sua responsabilidade. "Acho
que a minha responsabilidade
sempre foi a mesma, desde o
meu início de carreira, sobretudo quando em 1999, passei a representar Portugal em Paris
como o primeiro português a
estar presente numa Fashion
Week internacional", refere ao
DIÁRIO.
Mais tarde, quando em 2006,
recebeu a Comenda da Ordem
do Infante D. Henrique, pelas
mãos do então Presidente da
República Jorge Sampaio, pelo
trabalho feito em prol da cultura
a nível internacional, confessa
que sentiu urna "responsabilidade acrescida", passando a
representar o país "de uma
forma mais responsável".
A partir daí, "tem sido urna

continuidade de um trabalho feito com muita paixão e com a
mesma responsabilidade", mas já
não sente que tenha de provar
nada a ninguém, usufruindo destes momentos com serenidade e
uma "felicidade acrescida".
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Cinco vezes '5 estrelas'

Para Cristiano Ronaldo, esta é
igualmente a quinta estatueta
que recebe como Personalidade
5 Estrelas na área do futebol.
O jogador madeirense ostenta os galardões no
seu Museu CR7, no
Funchal, ao lado
de todos os outros
prémios emblemáticos que tem conquistado ao longo
da sua carreira e
que fazem dele
um dos melhores
de
jogadores

Fátima Lopes e
Cristiano Ronaldo
continuam a ser, há
cinco anos
consecutivos,
as escolhas do
público
português
nas categorias
de Criadores de
Moda e Futebol,
respectivamente

sempre do futebol mundial.

Recorde-se
que para além
das Personalidades, onde são
avaliadas cinco
características de
cada candidato escolhido pelo público, o
Prémio Cinco Estrelas avalia também as marcas que
se propõem a concurso,
através da Satisfação pela
experimentação, relação
Preço-qualidade, Intenção
de compra ou recomendação, bem como Confiança
na marca e Inovação.

PERSONALIDADES 5 ESTRELAS 2020
Cristiano Ronaldo — Futebol
Fátima Lopes — Criadores de moda/estilistas
André Silva — Política
Bumba na Fofinha — Influenciadores digitais
Catarina Furtado — Solidariedade
Clara de Sousa — Jornalismo
Rui Nabeiro — Carreira
Cristina Ferreira — Televisão
Diogo Infante — Teatro
Diogo Morgado — Cinema
Fernanda Serrano - Séries e novelas

Fernando Daniel — Música
Herman José — Humorismo
José Avillez — Culinária
José Rodrigues dos Santos — Literatura
Nelson Évora — Desporto - Outras modalidades

Nuno Teles — Marketeer
Paulo Azevedo — Líder empresarial
Sara Sampaio — Manequins
Vasco Palmeirim - Rádio

