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THIS MAGAZINE IS FOR YOU. THE 
CITY AND THE AIRPORT TOO!

Lisbon is, increasingly, a city open to the world. The sta-
tistics point to unrivalled growth in recent years, posi-
tioning the Portuguese capital as one of Europe’s most 
sought-after destinations. But you don’t need numbers 
to tell you how attractive it is; just go for a stroll around 
the city’s streets and squares and you will hear many 
other di�erent languages intermingling with Portuguese. 
Is it the light, the sun, the river? Perhaps the food or the 
wine? The people, maybe? Or the harmonious coexistence 
of tradition and modernity?  The truth is that, alongside 
tourism, there have been successive cases of international 
celebrities choosing Lisbon as a place to live: the Italian 
actress Monica Bellucci and the French footballer Eric 
Cantona are two of the most recent ones. And the singer 
Madonna may soon be joining them... They encounter a 
city that is more cosmopolitan than ever and has recently 
added more jewels to its crown in the shape of a handful 
of Michelin stars, earned by various talented and interna-
tionally-renowned chefs.

You can feel this cosmopolitanism as soon as you arrive. 
Lisbon Airport exudes modernity, not to mention the best 
that Portugal has to o�er; it is much more than just a place 
for arrivals and departures. It is worth setting some time 
aside during your visit to Lisbon to discover the Portu-
guese and international brands that enhance the shop-
ping experience at the airport. Or for a comfortable pause 
before setting o� for home. And why not take the opportu-
nity to read Out & About? And �nd out more about the city 
and its charms? After all, this magazine was created with 
you in mind. And it is for you to enjoy and share it. Take it 
away with you. And come back again. Always.

ESTA REVISTA É PARA SI. A CIDADE E O 
AEROPORTO TAMBÉM!

Lisboa é, cada vez mais, uma cidade aberta ao mundo. 
As estatísticas falam de um crescimento ímpar nos 
últimos anos, colocando a capital portuguesa entre os 
destinos europeus mais procurados. Mas não seriam 
necessários números para dar conta desta atração: 
basta passear pelas ruas e praças da cidade para 
perceber a diversidade de idiomas que se cruzam com 
o português. Será a luz, o sol, o rio? Será a comida, o 
vinho? Serão as gentes? Será o convívio entre tradição e 
modernidade?  A verdade é que, a par do turismo, vão-se 
sucedendo os casos de personalidades internacionais 
que escolhem Lisboa para viver: a atriz italiana Monica 
Bellucci e o futebolista francês Eric Cantona são dois 
dos exemplos mais recentes. E a eles poderá juntar-
se a cantora Madonna… Encontram uma cidade 
cosmopolita como nunca, enriquecida recentemente 
com uma mão-cheia de estrelas Michelin, fruto do 
talento de um leque de chefs de prestígio internacional.

Este cosmopolitismo sente-se logo à chegada: 
o aeroporto de Lisboa respira modernidade, sem 
esquecer o que Portugal de melhor tem para oferecer, 
afirmando-se como muito mais do que um local de 
chegadas e de partidas. Vale a pena reservar algum 
tempo da sua visita a Lisboa para conhecer as marcas 
nacionais e internacionais que enriquecem a área 
comercial do Aeroporto. Ou para uma pausa, com todo 
o conforto, antes de regressar a casa. E porque não 
aproveitar para ler a Out & About? E saber mais sobre a 
cidade e os seus encantos? É que esta revista foi feita a 
pensar em si. E é para si: desfrute-a e partilhe-a. Leve-a 
consigo. E volte. Sempre.
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Portugal is fast becoming a must-go destination for music lovers. Every year, around two 
hundred festivals take place, o�ering some great performances. And Lisbon is, without a 
shadow of doubt, the top choice, with a line-up of leading names from the national and 
international music scene. The line-ups for the urban festivals alone are more than enough 
reason to plan spending a weekend here. Because Lisbon o�ers an all-round experience in 
which the music is the icing on the cake. Come on: start your day by exploring the city, try 
the Portuguese cuisine at lunch and pop over to the beach for a dip in the Atlantic waves or 
simply to sunbathe. Then it will be time to let the stars on the stages win you over. When the 
concert is  nished, why not keep the fun going by spending the rest of the night in one of the 
city’s many bars and discos? Heritage, gastronomy, sun, sea and lots of fun... that’s a pack-
age that nobody would want to miss. In fact, once you’ve tried it, you’ll be back for more. 

Para os amantes de música, Portugal está 
a tornar-se num destino incontornável. 
Todos os anos, realizam-se perto de duas 
centenas de festivais, oferecendo gran-
des espetáculos. E Lisboa é, sem dúvida, o 
principal polo de atração, com um cartaz 
de nomes de primeira linha do panorama 
musical nacional e internacional. Só o car-
taz dos festivais urbanos faz valer a pena 
reservar um fim de semana para vir até cá. 
E o que Lisboa tem para oferecer é uma ex-
periência completa, em que a música é a 
cereja no topo do bolo. Venha daí: comece 
o dia com um passeio à descoberta da ci-
dade, prove a gastronomia portuguesa ao 
almoço e dê um salto até à praia, para um 
mergulho nas ondas do Atlântico ou ape-
nas um banho de sol, antes de se deixar 
conquistar pelos protagonistas do palco. 
No final do concerto, porque não prolongar 
a diversão e acabar a noite num dos muitos 
bares e discotecas da cidade? Património, 
gastronomia, sol e mar, e muita diversão: 
este é um «pacote» que não vai querer 
perder. Aliás, depois de experimentar, vai 
querer repetir. 

Há bons sons em Lisboa

Lisbon has some great sounds
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Until September, you can listen to music in the gar-
dens, parks and squares across Lisbon and, this year, 
for the  rst time, all the way to Cascais. Always on the 
weekend and until the sun goes down, jazz and other 
sounds invite you for a relaxing evening. The concerts 
are free and o�er you the chance to stake your claim 
to some of the city’s most emblematic places. From 
the gardens alongside the Belém Tower to the Eduar-
do VII Park, music is on the loose.

SOMERSBY OUT JAZZ

Até setembro, há música para ouvir nos jardins, 
parques e praças de Lisboa, numa iniciativa 
que este ano, pela primeira vez, se estende a 
Cascais: sempre ao fim de semana e até ao pôr 
do sol, o jazz e outras sonoridades convidam 
a um fim de tarde relaxante. Os concertos são 
gratuitos e proporcionam a oportunidade de o 
visitante se apropriar de alguns dos locais mais 
emblemáticos da cidade. Dos jardins frontei-
riços à Torre de Belém passando pelo Parque 
Eduardo VII, a música anda à solta.

SUMOL SUMMER FEST
Um fim de semana wild. É com este aliciante do Sumol Summer Fest, que escolheu 
para «casa» a Ericeira, vila dos arredores de Lisboa conhecida pelas ondas perfeitas 
para o surf. É o primeiro festival de verão e serve de convite a celebrar o início das 
férias com boa música, já que o reggae é uma das sonoridades de eleição. Está de 
regresso a 30 de junho e 1 de julho, com um cartaz em que pontuam, entre outros, 
DJ Big, Fat Paul, Post Malone e Sean Paul.

A wild weekend. This is the slogan chosen by the Sumol Summer Fest to entice you to its venue in 
Ericeira, a town near Lisbon that is known for its perfect sur�ng waves. This is the �rst of the sum-
mer festivals and it serves as an invitation to celebrate the start of the holidays with good music, 
since reggae is one of the favourite sounds. The festival will be back from the 30th of June to the 
1st of July, with a line-up that features, among others, DJ Big, Fat Paul, Post Malone and Sean Paul.

www.ncs.pt/outjazz.php

sumolsummerfest.com
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NOS ALIVE
“The best line-up. Always”. This is the promise of 
NOS ALIVE, an urban festival that attracts huge 
crowds to the waterfront in Algés every year. And 
this year will be no exception: the festival will be 
taking place from the 6th to the 8th of July and 
the line-up is keeping the promise that has been 
made for the last 11 years. Depeche Mode, The 
XX, Foo Fighters, Kodaline and Imagine Dragons 
are some of the names already confirmed on a 
line-up that draws increasing numbers of foreign 
festival-goers, who are expected to top 20,000 this 
year. Which comes as no surprise when you realise 
that NOS Alive is on the list of Europe’s best music 
festivals and the TV channel CNN has even voted it 
as one of the top ten in the world.

NOS ALIVE
«O melhor cartaz. Sempre». Esta é a promes-
sa do NOS ALIVE, festival urbano que todos 
os anos atrai multidões ao Passeio Marítimo 
de Algés. Este ano, não será exceção: ali, a 
música vai ouvir-se de 6 a 8 de julho e o 
cartaz cumpre a promessa que é feita há 11 
anos. Depeche Mode, The XX, Foo Fighters, 
Kodaline e Imagine Dragons são nomes com 
lugar já reservado num cartaz que atrai cada 
vez mais estrangeiros: espera-se que este 
ano ultrapassem os 20 mil. Não admira: afi-
nal, o NOS Alive está na lista dos melhores 
festivais de música na Europa e a estação de 
televisão CNN elegeu-o mesmo como um 
dos dez melhores do mundo.

www.nosalive.com
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EDP COOL JAZZ
Este é um festival que marca a diferença, desde logo pela fusão de 
sonoridades que propõe: ali encontramos os blues e o soul, o jazz e o 
funk. Mas também marca a diferença pelo ambiente intimista, já que o 
público é convidado a assistir a atuações de grandes nomes da música 
internacional, num cenário em que a natureza e a história envolvem o 
palco. É assim nos dois grandes espaços onde os concertos decorrem 
alternadamente: o Parque dos Poetas e o Jardim do Marquês de 
Pombal, em Oeiras. Este ano, tudo acontece de 18 a 29 de julho, com 
nomes que dispensam apresentações, como The Pretenders e Jamie 
Cullum. 

This is a festival with a difference, not the least because of the fusion of 
sounds on offer. Here you can listen to blues, soul, jazz and funk. But it is 
also different because of the intimate ambience, since the audience is invited 
to watch performances by top names from the international music scene in 
a setting where the stage is surrounded by nature and history. This is what 
awaits you in the two great spaces where the concerts take place alternately: 
the Parque dos Poetas (Poets’ Park) and the Marquês de Pombal Garden, in 
Oeiras. This year, it will all be happening from the 18th to the 29th of July, with 
names that need no introduction, including The Pretenders and Jamie Cullum. 

www.edpcooljazz.com
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SUPER BOCK SUPER ROCK
O nome diz tudo: este é um festival de rock. Na sua 
23.ª edição, terá como cenário o rio Tejo, numa das 
zonas mais icónicas da cidade: o Parque das Na-
ções, assim chamado porque acolheu a Exposição 
Universal de Lisboa, em 1998, data a partir da qual 
foi entregue ao usufruto dos lisboetas e dos turistas. 
O conceito é moderno, urbano e cosmopolita, numa 
localização privilegiada, que convida a uma escapa-
dinha até Lisboa e que fica a cinco minutos do ae-
roporto, numa envolvência onde a oferta hoteleira é 
excelente. E o centro da cidade está à distância de 
uma viagem de metro. Este ano, grandes nomes do 
rock voltam a um dos festivais mais emblemáticos 
de Lisboa e do País: marcado para os dias 13 a 15 
de julho, encontramos, por exemplo, os Red Hot Chili 
Peppers entre os cabeças de cartaz. 

SUPER BOCK SUPER ROCK
The name says it all: this is a rock festival. Taking place for the 23rd time and with the 
River Tagus as backdrop, the festival boasts one of the most iconic venues in the city, the 
Parque das Nações (Park of Nations), so called because it hosted the 1998 Lisbon World 
Exposition (Expo ‘98). Ever since, the park has been enjoyed by residents and visitors 
alike. The concept is modern, urban and cosmopolitan, in a prime location, inviting you 
to take a short break in Lisbon. The venue is only minutes away from the airport and 
the range of accommodation on o�er is excellent. As an added bonus, the city centre is 
just a short metro ride away. This year, leading names from the world of rock will once 
again be performing at one of the most emblematic festivals not only of Lisbon but also 
of Portugal: Taking place from the 13th to the 15th of July, the festival’s headline acts 
include the Red Hot Chili Peppers. www.superbocksuperrock.pt

out & about #4 verão/summer 2017
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Rumo ao centro 
do país
A qualidade dos festivais de 
música não é apenas apanágio 
de Lisboa. Este verão, também 
há bons motivos para rumar ao 
centro do país.
A primeira paragem é na Figueira 
da Foz, cidade litoral do centro 
de Portugal.  Durante três dias 
7, 8 e 9 de julho, o areal da praia 
do Relógio enche-se para viver 
o maior sunset do mundo – é 
assim que se anuncia o RFM 
SOMNII. Dedicado à música 
eletrónica, promete o som dos 
melhores DJ do mundo, com 
destaque nesta edição para 
Armin Van Buuren, BlasterJaxx 
e Tiesto. Para dançar entre 
mergulhos. 
www.rfm.sapo.pt/somnii

Heading to the center of the country
However, top quality music festivals are not exclusive to Lisbon. This sum-

mer, there are also good reasons to head north. 
The first stop will be in Figueira da Foz, a coastal town in central Portugal. 

For three days, from the 7th, 8th and 9th of July, the sands on Relógio Beach 
(“Clock Beach”) will be packed with spectators for the world’s biggest sunset 

– otherwise known as the RFM SOMNII. Dedicated to electronic music, it 
promises the sounds of the world’s top DJs, in particular Armin Van Buuren, 

BlasterJaxx and Tiesto. To get you dancing in between dips. 

p. 13
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De 8 a 10 de junho, no Porto, é tempo de NOS Primavera Sound, o festival que 
aposta na divulgação da música independente, especialmente do rock e da 
pop, com presença das bandas e dos DJ mais prestigiados da cena internacio-
nal. Este ano, o Parque da Cidade recebe Bon Iver, Justice, Aphex Twin, Run The 
Jewels, entre muitos outros nomes que vão atuar para milhares de fãs. 
www.nosprimaverasound.com

From the 8th to the 10th of June, Porto will be staging NOS Primavera Sound, the festival that 
focuses on divulging independent music, especially rock and pop, with the leading bands 
and DJs from the international scene. This year Bon Iver, Justice, Aphex Twin, Run The Jewels 
and many other names will be performing for thousands of fans at the Parque da Cidade 
(City Park). 

out & about #4 verão/summer 2017
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Mais a norte, em Viana do Castelo, a praia fluvial do Tabuão rece-
be mais uma edição do Vodafone Paredes de Coura. Apresenta-se 
como «o habitat natural da música» e com toda a razão: é que os 
concertos acontecem num verdadeiro anfiteatro no meio da na-
tureza, proporcionando dias memoráveis, não só pelas atuações 
em palco, como pelo convívio ímpar que o ambiente proporciona. 
Assim é há 25 anos e este ano, de 16 a 19 de agosto, vão ouvir-se 
as vozes de Foals, Nick Murphy, Benjamin Clementine, You Can’t 
Win Charlie Brown, entre muitos outros.
www.paredesdecoura.com

Farther north, in Viana do Castelo, the Tabuão river beach will be the 
venue for another edition of the Vodafone Paredes de Coura. It adver-
tises itself as “music’s natural habitat”, and rightly so, since the con-
certs take place in a veritable amphitheatre surrounded by nature, 
resulting in memorable days not only due to the performances on 
stage but also for the unique conviviality a�orded by the ambience. 
It has been like this for 25 years and this year, from the 16th to the 
19th of August, you can enjoy performances by Foals, Nick Murphy, 
Benjamin Clementine, You Can’t Win Charlie Brown and many others.

p. 15
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A CAMINHO DO SUL
On the way south

E caminhando para sul chega a altura de ouvir «música com 
espírito de aventura». Esta é a assinatura do Festival Músicas 
do Mundo, criado em 1990 para valorizar o Castelo de Sines, 
mas que, entretanto, se estendeu para lá das suas muralhas. 
Também na música proposta não há fronteiras: do jazz à folk, da 
música alternativa à de fusão, o que interessa é a miscigenação 
de sonoridades feitas por artistas de origens geográficas e cul-
turais diferentes. Para ouvir de 21 a 29 de julho.

And heading south, it’s time to hear “music with the spirit of adven-
ture”. This is the slogan of the Festival Músicas do Mundo (musics from 
around the world), created in 1990 to promote Silves Castle but which 
has, in the meantime, expanded beyond its walls. And the music on 
o�er knows no bounds: from jazz to folk and from alternative music 
to fusion, what counts is the miscellany of di�erent sounds performed 
by artists from an array of di�erent geographies and cultures. Taking 
place from the 21st to the 29th of July.

www.sudoeste.meo.pt

O litoral português dispensa grandes apresentações. Mas, a caminho do 
Algarve, há muito mais do que areias douradas e águas convidativas. Há 
música. E, tudo junto, a viagem vale mesmo a pena.
Saia de Lisboa sem pressa e vá descobrindo a costa vicentina, onde o mar 
dá corpo a um Alentejo diferente. Marque no mapa ou no GPS a Zambujei-
ra do Mar, localidade de paredes brancas que, uma vez por ano, se trans-
forma completamente para receber o MEO Sudœste. Assim vai ser de 1 
a 5 de agosto, para celebrar o seu 20.º aniversário com nomes como Dua 
Lipa, Jamiroquai, Martin Garrix e Lil Wayne. Este é o festival que celebra a 
diversidade musical, sendo quase um momento iniciático para os jovens 
portugueses, que formam uma comunidade de laços e partilhas – a Tribo.

The Portuguese coast needs little in the way of introduction. But there is much 
more on the way to the Algarve than just golden sand and inviting water. There’s 
music. And, altogether, they make the journey well worthwhile.
Make your way out of Lisbon in leisurely fashion and discover the Vicentine 
Coast, where the sea completely transforms the Alentejo. Pinpoint Zambujeira 
do Mar on your map or GPS. Once a year, this whitewashed village utterly trans-
forms itself, as it becomes the venue for the MEO Sudoeste. This year, the festival 
will be celebrating its 20th anniversary, and names like Dua Lipa, Jamiroquai, 
Martin Garrix and Lil Wayne will be taking to the stage there from the 1st to the 
5th of August. This is the festival that celebrates musical diversity, and is almost 
an initiation for young Portuguese festival-goers, who bond into a community – 
the “Tribe” – to share the experience.

www.fmmsines.pt
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No ±rmamento da gastronomia portuguesa, há 26 restaurantes com 
estrelas Michelin. E cinco deles acumulam duas. Esta foi a «colhei-
ta» de 2017, que trouxe para Portugal mais nove estrelas do que no 
ano anterior. De norte a sul, passando pela ilha da Madeira, são 21 
restaurantes onde é possível viver uma experiência sensorial ímpar.  
Em Lisboa, e na região envolvente, concentram-se oito destas 
estrelas, a iluminar sete cozinhas de autor. 

CHUVA DE ESTRELAS
RISING STARS

In the  rmament of the Portuguese gastronomy, there are 26 restaurants 
with Michelin stars. And  ve of them have two. This was the new “harvest” 
for 2017, which brought nine more stars to Portugal than in the previous year. 
From north to south, by way of the island of Madeira, there are 21 restau-
rants where you can savour a unique sensory experience. In Lisbon and the 
surrounding region, you will  nd eight of these stars, shining brightly over 
seven signature cuisines. 

p. 18
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Se há chef que em Portugal percebe de estrelas Michelin, esse 
chef é Joachim Koerper, o alemão que assina a cozinha do Eleven. 
Basta fazer as contas: ao longo da sua carreira de quatro décadas, 
os restaurantes por onde passou somam 17 estrelas. Um deles é 
em Lisboa: o Eleven, o restaurante de que é um dos 11 sócios e 
que abriu no dia 11 do 11.º mês de 2004. Um ano depois, a estrela 
já brilhava neste espaço com vistas rasgadas sobre o verde da 
cidade, com o Tejo ao fundo. Foi mesmo o primeiro restaurante 
de Lisboa a ser distinguido pelo Guia Michelin. Perdeu-a em 
2011, mas dois anos depois recuperou-a e, desde então, o brilho 
tem-se mantido. Ali, num verdadeiro oásis de tranquilidade no 
bulício da cidade, Joachim Koerper oferece uma gastronomia em 
que as estrelas são os produtos do sul da Europa, cujos sabores, 
cores, aromas e texturas gosta de realçar. A filosofia do chef é, 
aliás, muito simples: utilizar apenas produtos naturais e frescos 
e trabalhá-los com arte e criatividade. Diz ele que as coisas boas 
da vida também são assim: simples.

If there is a chef in Portugal who knows about Michelin stars, that chef 
is Joachim Koerper, the German whose signature cuisine can be found at 
Eleven. It’s not hard to work it out: over the course of a career spanning 
four decades, the restaurants where he has worked have accumulated 
a total of 17 stars. One of them is in Lisbon: the Eleven, where he is one 
of 11 partners, and which opened in 2004 – on the 11th day of the 11th 
month. A year later, the star was already shining at this space with its 
expansive views over the greenery of Lisbon and the Tagus in the back-
ground. Indeed, it was the �rst restaurant in Lisbon to be distinguished 
by the Michelin Guide. The star was lost in 2011, but was earned back 
again two years later and, since then, it has shone unfailingly. In this 
veritable oasis of tranquillity in the bustling city, Joachim Koerper o�ers 
a cuisine where the stars are the products from southern Europe, whose 
¨avours, colours, aromas and textures he likes to highlight. The chef’s 
philosophy is actually very simple: use only fresh, natural products and 
work them with art and creativity. He says that the good things in life 
are like this: simple.

ELEVEN
Rua Marquês da Fronteira
 (Jardim Amália Rodrigues), Lisboa
+ 351 213 862 211

JOACHIM KOERPER 

A arte da simplicidade
The art of simplicity
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Viagem sensorial 
Um espírito empreendedor. É assim José Avillez, o chef que segura a batuta 
do único restaurante de Lisboa com duas estrelas Michelin: o Belcanto. O 
nome é fácil de perceber pela proximidade do Teatro de São Carlos, casa de 
ópera por excelência. Abriu em 1958, rapidamente conquistando as elites 
lisboetas. E assim continua desde que, em 2012, Avillez assumiu o projeto. 
Logo nesse ano conquistou a primeira estrela e, dois anos depois, a segun-
da. Em 2015, foi reconhecido como um dos 100 melhores do mundo, pela 
prestigiada The World’s 50 Best Restaurants List. O Bel-
canto é a cozinha que verdadeiramente identifica 
o chef de 37 anos; é ali que se expressa a sua 
evolução criativa, a partir de um conjunto 
de mandamentos. O primeiro é muito 
simples, mas definidor: o mais impor-
tante é o sabor. São apenas 10 me-
sas, com 28 lugares, a beneficiar, 
em cada noite, de uma viagem 
gastronómica e sensorial única. 
A cozinha é portuguesa, mas 
revisitada, num ambiente sofis-
ticado que combina a moder-
nidade de uma instalação ar-
tística de pratos de porcelana 
branca com o romantismo das 
fotos antigas do Chiado. Na 
cozinha, a equipa coloca todas 
as suas inspirações, emoções e 
inquietações nas representações 
culinárias que oferece à degusta-
ção: cada prato conta uma história 
e o objetivo é emocionar quem acei-
ta prová-lo.

Sensory journey
An enterprising spirit. This is how you would describe José 
Avillez, the chef at the helm of the only restaurant in Lis-
bon with two Michelin stars: the Belcanto. The name, which 
translates roughly to “ ne singing” is easy to understand 
when you realise the restaurant is close to Lisbon’s excellent 
opera house, the São Carlos Theatre. Having opened in 1958, 
the restaurant soon won over the elite of Lisbon’s society. 
And it has continued to do so since Avillez took over in 2012. 
In that very same year he earned his  rst star and, two years 
later, his second. In 2015, the restaurant was deemed one of 

the top 100 in the world by the renowned The World’s 
50 Best Restaurants List. The Belcanto is the kitchen 

that truly identi es the 37-year-old Chef; it is there 
that he expresses his creative evolution, based 

on a series of commandments. The  rst is very 
simple, but de ning: «avour  rst and foremost. 
The restaurant has only 10 tables with space 
for 28 diners, who come here each evening 
for a unique gastronomic and sensory jour-
ney. The cuisine is Portuguese, but revisited, 
and the sophisticated ambience combines 
the modernity of an artistic installation with 
white porcelain plates and the romanticism 
of the photos of the historic Chiado neigh-
bourhood. In the kitchen, the team places all 

of its inspirations, emotions and anxieties in 
the culinary representations that it o�ers for 

tasting: the dishes all have a tale to tell and the 
goal is to move everyone who agrees to try them.

BELCANTO 
Largo de São Carlos, 10, Lisboa

+ 351 213 420 607

JOSÉ AVILLEZ
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HENRIQUE SÁ PESSOA 

Com alma
Foi em 1996 que Henrique Sá Pessoa descobriu a cozinha. Aconte-
ceu quando cruzou o Atlântico para um programa de intercâmbio 
cultural nos Estados Unidos. Percebeu então que a cozinha 
podia ser uma carreira e, mais do que uma vocação, sentiu 
a paixão. Desde então, as viagens pelo mundo da gastro-
nomia não pararam: de Espanha a Singapura, procurou 
sempre mais conhecimento, técnica e experiência. Via-
jar, conhecer está-lhe no ADN e a cozinha que assina 
denota a alma de viajante. E Alma foi precisamente 
o nome que deu ao seu primeiro projeto próprio. 
Abriu em 2009, numa aproximação à cozinha por-
tuguesa com uma interpretação muito própria que 
rapidamente fez sucesso. Mudou, entretanto, de lo-
calização, para reabrir em 2015 em pleno coração 
do Chiado: sem esquecer as raízes portuguesas, 
acentuou o lado asiático, em menus de degustação 
oferecidos aos comensais que entram pela porta de 
madeira verde para um espaço despojado, mas con-
fortável, com design nórdico. No Alma, que se apre-
senta como um ±ne dining restaurant, a cozinha é de 
autor, servida informalmente num ambiente so±sticado. 
Com 41 anos, Henrique Sá Pessoa cozinha há 20 anos, 
mas é o próprio a admitir que a maturidade leva tempo e, 
por isso, sente-se chef há apenas dez. É este percurso que a 
primeira estrela Michelin vem agora coroar.

With soul
It was in 1996 that Henrique Sá Pessoa discovered cooking. It happened when 
he crossed the Atlantic to take part in an intercultural exchange programme in the 
United States. He realised at that point that cooking could be a career and, more than 
a calling, he felt passion. Since then, his journeys around the world of gastronomy 
have been a constant: from Spain to Singapore, he has always sought to ac-
quire more knowledge, technique and experience. Travelling and learning 
are in his genes and his signature cuisine expresses his traveller’s soul. 
And “Soul” (“Alma” in Portuguese) is precisely the name he gave to the his 
 rst project.  He opened it in 2009, and the very personal interpretation 
that he brought to Portuguese cuisine quickly sealed its success. Since 
then, he has moved to new premises in the heart of the Chiado, where he 
reopened in 2015. While not forgetting his Portuguese roots, he has ac-
centuated the Asian side, o�ering tasting menus to the diners who come 
through the green wooden door into a minimalist but comfortable space 
with a Nordic design. At the Alma, which positions itself as a  ne dining 
restaurant, the signature cuisine is served informally in a sophisticated 
ambience. At the age of 41, Henrique Sá Pessoa has been cooking for 20 
years, but he is the  rst to admit that maturity develops over time and 
that, consequently, he feels that he has only been a chef for 10 years. 
This is the path that has now been rewarded by his  rst Michelin star.

ALMA 
Rua Anchieta, 15, Lisboa 

+ 351 213 470 650
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Dar novos sabores ao mundo
Giving the world new flavours
Queria ser biólogo marinho, mas acabou por se render à arte da culinária. É, desde 2013, chef executivo do Feitoria, o restaurante do Altis 
Belém Hotel & Spa com uma localização privilegiada à beira do rio Tejo e casa de uma estrela Michelin desde 2011, renovada ano após ano. 
No Feitoria, João Rodrigues mantém de certa forma a ligação à natureza e, em particular, ao mar: é que a cozinha de autor que ali pratica 
inspira-se no espírito aventureiro dos navegadores portugueses e nas rotas que descobriram. O resultado é um conceito gastronómico 
baseado em sabores tradicionais com influências orientais. Em todos os pratos, diz o chef que estão presentes as raízes portuguesas, privi-
legiando-se os produtos nacionais e acreditando-se que o mais importante é a qualidade do produto. Os sabores e aromas nacionais fun-
dem-se, no entanto, com a melhor gastronomia internacional, moldando-se assim a tradição aos gostos mais atuais. A experiência sensorial 
é enriquecida com a magnífica vista de rio oferecida pela ampla sala que reinventa a época áurea dos Descobrimentos.

He wanted to be a marine biologist but was won over by the art of cooking instead. Since 2013, he has been the executive chef of the Altis Belém Hotel & 
Spa’s Feitoria Restaurant, which boasts a prime location next to the River Tagus. The  rst Michelin star was awarded in 2011, and has been renewed every 
year since. At the Feitoria, João Rodrigues upholds to a certain extent the connection to nature and, in particular, to the sea. Indeed, his signature cuisine 
there takes its inspiration from the adventurous spirit of the Portuguese sailors and the routes they discovered. The result is a gastronomic concept based 
on traditional «avours with oriental in«uences. The chef says that his Portuguese roots are present in all of his dishes, and that he primarily uses Portuguese 
products. The quality of the products, he believes, is the most important aspect. The Portuguese «avours and aromas merge, however, with the best inter-
national gastronomy, thus shaping tradition to today’s tastes. The sensory experience is enhanced by the magni cent view over the river from the spacious 
dining room, which reinvents the golden era of the Portuguese Discoveries.

JOÃO RODRIGUES

FEITORIA
Doca do Bom Sucesso, Lisboa
+ 351 210 400 200
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A force of nature
It is called Loco and the name comes from the Latin ex-
pression that means “in the place”. And the place is the 
kitchen which, in Alexandre Silva’s restaurant, takes 
up more space than the dining room. Here they only 
serve dinners for a little more than 20 people. It is like 
this because the kitchen is truly in the chef’s heart; this 
is where he expresses fully his philosophy, with a state 
of spirit where boldness and irreverence come to the fore. 
And this is re«ected in the two tasting menus: one consisting 
of 14 moments and the other 18, o�ering a veritable adventure of 
«avours and textures, to be discovered step-by-step – but always un-
predictable. What the chef aims to do is to give diners more than just a meal. 
The chain of creativity begins right at the entrance, where customers come face-
to-face with a suspended olive tree weighing almost half a tonne, its branches 
stretching upwards towards a round skylight. And it continues after they are seated 
at a table made of tree trunks and are invited to sample the couvert, surprisingly 
also suspended... In the kitchen, Portuguese products take pride of place, at 
the whim of the micro-seasons and inspired by the Portuguese gastronomic 
identity, but totally upended. This explains why the  rst Michelin star was 
awarded only a year after the restaurant opened.

ALEXANDRE SILVA 

Uma força da natureza
Chama-se Loco e foi buscar o nome à expressão que, em latim, significa 
“no lugar”. E o lugar é a cozinha, que, no restaurante de Alexandre Silva, 
ocupa mais espaço do que a sala de refeições. Aqui apenas serve 
jantares para pouco mais de 20 pessoas. E é assim porque a cozi-
nha está verdadeiramente no coração do chef: é ali que expressa 
toda a sua filosofia, com um estado de espírito onde predominam 
o arrojo e a irreverência. E isso reflete-se nos dois menus de de-
gustação: um com 14 momentos e outro com 18, os quais propor-
cionam uma verdadeira aventura de sabores e texturas, a descobrir 
passo a passo – é sempre imprevisível. O que o chef se propõe é 
proporcionar mais do que uma refeição, numa corrente criativa 
que começa logo à entrada, quando o cliente se depara com 
uma oliveira suspensa – quase meia tonelada, com os ra-
mos a elevarem-se em direção a uma claraboia redonda. 
E continua quando, já sentado à mesa feita de troncos 
de árvore, é convidado a provar o couvert, surpreenden-
temente também suspenso… Na cozinha, valorizam-se 
os produtos nacionais, ao sabor das microestações e 
com inspiração na identidade da gastronomia nacional, 
mas completamente subvertida. Assim se explica que 
a primeira estrela Michelin tenha chegado apenas um 
ano depois da abertura.

LOCO
Rua dos Navegantes, 53-B, Lisboa 

+ 351 213 951 861

p. 23

revista do aeroporto de lisboa /// lisbon airport magazine



Como um laboratório
O LAB, um dos restaurantes do Penha Longa Resort, em Sintra, já 
tinha vista para as estrelas. Literalmente, graças à gigante parede 
envidraçada que permite olhar o céu à noite. Mas, agora, tem a 
sua própria estrela no firmamento Michelin, conquistada graças à 
mestria do chef catalão Sergi Arola. Subjacente a este espaço, está 
o conceito de laboratório: o objetivo é conseguir a união perfeita 
entre os ingredientes frescos e a afinação de sabores e texturas, 
de modo a proporcionar uma experiência culinária única. Reser-
vada a apenas 22 lugares por refeição – um número reduzido, 
mas intencionalmente reduzido, de modo a recriar a arte de bem 
receber em casa, partilhando momentos especiais à mesa. Os três 
menus de degustação assinados por Arola têm a companhia de 
um menu à carta, em todos convivendo inovação e simplicidade. 
Completam-se com uma adega com mais de 550 referências de 
vinho, unindo todos os sabores de modo a que o resultado final 
seja a harmonia plena da degustação. É esta a ambição de um 
chef cuja paixão pela culinária surgiu na infância, na cozinha do 
avô, e amadureceu em restaurantes de renome internacional, em 
cidades como Barcelona, Istambul e São Paulo.

Like a laboratory
The LAB, one of the restaurants at the Penha Longa Resort in Sintra, 
already had a view of the stars. Literally, thanks to the enormous 
glass wall that lets you see the night sky. But now it has its own star 
in the Michelin �rmament, earned thanks to the skill of Catalan chef, 
Sergi Arola. Underlying this space is the laboratory concept: the goal 
is to achieve the perfect union between the fresh ingredients and 
the �ne-tuning of ¨avours and textures, in order to provide a unique 
culinary experience. There is space for just 22 diners at each meal. 
This may sound like a limited number but it is done intentionally 
with the aim of recreating the art of a homely welcome and the 
sharing of special moments at table. Arola’s three signature tasting 
menus are o�ered alongside an à la carte menu, and all feature a 
combination of innovation and simplicity. They are complemented 
by a cellar with over 550 wine references, bringing together all of 
the ¨avours so that the end result is a totally harmonious tasting 
experience. This is the ambition of a chef whose passion for cooking 
began in his grandfather’s kitchen as a child and grew to maturity 
in internationally-renowned restaurants in cities such as Barcelona, 
Istanbul and São Paulo.

LAB
Estrada da Lagoa Azul, Sintra 

+ 351 219 249 011

SERGI AROLA
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MIGUEL ROCHA VIEIRA 

E o mar ali tão perto…
Quase toda a carreira de Miguel Rocha Vieira foi feita fora de Portugal. Saiu aos 19 anos para estudar em Londres 
e desde então construiu uma carreira em restaurantes de topo em Inglaterra, França e Espanha, até chegar 
à capital húngara, em 2008. Aí abriu em 2008 o Costes que, dois anos depois, ganhava a primeira estrela 
Michelin, aliás, a primeira da Hungria. Abriu depois o Costes Downtown, que conseguiu a mesma proeza. 
Em 2015, regressou à sua Cascais natal, para assumir a cozinha do Restaurante Fortaleza do Guincho, no 
hotel com o mesmo nome e onde, desde 1998, reinou a cozinha clássica francesa. É o primeiro chef por-
tuguês a conduzir esta cozinha que, desde 2001, ostenta uma estrela Michelin. Fá-lo inspirado no mar, o 
mesmo mar que bate nas rochas fronteiras à fortaleza. O peixe e o marisco da costa nacional, bem como os 
melhores produtos que a terra dá, têm lugar reservado nos menus, sendo homenageados em cada prato. 
Mas esta é uma homenagem ímpar, alimentada por muita criatividade: muito antes de o paladar ser 
conquistado, a visão é o primeiro sentido a ser desperto pelo talento de Miguel Rocha Vieira.

And the sea is oh so close...
Most of Miguel Rocha Vieira’s career has been spent outside Portugal. At the age of 19, he left to 
study in London and, thereafter, he built a career in leading restaurants in England, France and 
Spain, before arriving in the Hungarian capital in 2008. There he opened the Costes in 2008 and, 
two years later, earned his – and Hungary’s –  rst Michelin star. He later opened the Costes 
Downtown, where he repeated the same feat. In 2015, he returned to his native Cascais to take 
charge of the kitchen at the Fortaleza do Guincho Restaurant, in the hotel of the same name 
and where classic French cuisine has reigned since 1998. He is the  rst Portuguese chef to run 
this kitchen, which has had a Michelin star since 2001. He does so taking his inspiration from 
the sea; the same sea that crashes against the rocks in front of the fortress. The  sh and sea-
food from Portugal’s coast, as well as the best products of the land, have their place reserved 
on the menus and tribute is paid to them in every dish. But this is a unique tribute, nurtured by 
considerable creativity; well before the palate is won over, sight is the  rst of the senses to be 
awakened by Miguel Rocha Vieira’s talent.

FORTALEZA DO GUINCHO
Estrada do Guincho, Cascais
+ 351 214 870 491
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Há mais estrelas no �rmamento
As estrelas Michelin brilham de norte a sul de Portugal. Depois 
de conhecer as de Lisboa, porque não abrir o apetite para um 
regresso em breve com a excelência da gastronomia portugue-
sa na agenda?  
Assim, além do Belcanto, em Lisboa, há mais quatro restauran-
tes com duas estrelas:
•  Il Gallo d’Oro, no Funchal (Madeira), com assinatura do chef 

Benoît Sinthon;
•  Ocean, em Alporcinhos (Algarve), pelo chef Hans Neuner;
•  The Yeatman, em Vila Nova de Gaia (Porto), com o chef Ricardo 

Costa;
•  Vila Joya, em Albufeira (Algarve), assinado pelo chef Dieter 

Koschina.

E com uma estrela brilham também:
• Antiqvvm, no Porto, pelo chef Vítor Matos;
•  Bom Bom, no Carvoeiro (Algarve), pelo chef Rui Silvestre;
•  Casa de Chá da Boa Nova, em Leça da Palmeira (região do 

Porto), pelo chef Rui Paula;
•  Henrique Leis, em Almancil (Algarve), com cozinha do chef que 

lhe dá o nome;
•  L’AND, em Montemor-o-Novo (Alentejo), com assinatura do 

chef Miguel Laffan;
•  Largo do Paço, em Amarante (norte), pelo chef André Silva;
•  Pedro Lemos, no Porto, assinado pelo chef homónimo;
•  São Gabriel, em Almancil (Algarve), assinado pelo chef Leonel 

Pereira;
•  William, no Funchal (Madeira), pelos chefs Luís Pestana e 

Joachim Koerper;
•  Willie’s, em Vilamoura (Algarve), pelo chef Willie Wurger. 

There are more stars in the �rmament
Michelin stars are shining all across Portugal Now that you have be-
come acquainted with those in Lisbon, why not whet your appetite 
and plan another excellent Portuguese gastronomic experience in the 
near future?  
Apart from the Belcanto in Lisbon, Portugal has four more Michelin 
two-star restaurants:
•  Il Gallo d’Oro, in Funchal (Madeira), featuring the signature cuisine of 
Chef Benoît Sinthon;

•  Ocean, in Alporcinhos (Algarve), run by Chef Hans Neuner;
• The Yeatman, in Vila Nova de Gaia (Porto), with Chef Ricardo Costa;
•  Vila Joya, in Albufeira (Algarve), featuring the signature cuisine of 
Chef Dieter Koschina.

And one star shines at:
•  Antiqvvm, in Porto, run by Chef Vítor Matos;
• Bom Bom, in Carvoeiro (Algarve), run by Rui Silvestre;
•  Casa de Chá da Boa Nova, in Leça da Palmeira (Porto region), run by 
Chef Rui Paula;

•  Henrique Leis, in Almancil (Algarve), with cuisine by the chef after 
whom the restaurant is named;

•  L’AND, in Montemor-o-Novo (Alentejo), featuring the signature 
cuisine of the chef Miguel La�an;

•  Largo do Paço, in Amarante (northern Portugal), run by chef André 
Silva;

•  Pedro Lemos, in Porto, featuring the signature cuisine of the chef 
after whom it is named;

•  São Gabriel, in Almancil (Algarve), run by the chef Leonel Pereira;
•  William, in Funchal (Madeira), run by chefs Luís Pestana and Joachim 
Koerper;

• Willie’s, in Vilamoura (Algarve), run by the chef Willie Wurger.
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VIVER EM LISBOA? YES, OUI, SÍ!

Lisboa está a ser descoberta por celebridades do mundo do cinema, do futebol e da moda como porto de abrigo. Já era cidade de eleição 
para fazer turismo, mas está a transformar-se em cidade para viver e ser feliz. O estilista Christian Louboutin, conhecido pela icónica sola 
vermelha dos seus sapatos, foi dos primeiros a manifestar o amor pela capital portuguesa. Nesta preferência, as mais recentes companhias 
são a atriz italiana Monica Bellucci e o antigo futebolista francês Éric Cantona. Mas estão longe de ser os únicos…

Lisbon is being discovered as a haven for celebrities from the worlds of cinema, football and fashion. Already a highly-popular tourist destination, the city is now 
becoming a place where you can make a happy home. Fashion designer Christian Louboutin, famous for the iconic red soles on his shoes, was one of the �rst to 
express his love for the Portuguese capital. Meanwhile, other more recent a�cionados include the Italian actress Monica Bellucci and the former French football 
star Éric Cantona. But they are far from being the only ones...

Live in Lisbon? Yes, Oui, Sí!

MONICA BELLUCCI
Um encantamento antigo
A long-standing passion

The Italian actress and model Monica Bellucci  rst visited Lisbon on holiday, 
over 14 years ago. The fact that she had a friend living in the city meant she 
returned on numerous occasions. She would often say, “One day, I will have a 
house here.” And now she does. Last year, she  nally bought an apartment in 
the Castelo neighbourhood of the city’s historic centre, near the building where 
fashion designer Christian Louboutin lives, making them neighbours. “You just 
can’t explain why you like a place... When I came here for the  rst time, I felt 
something I couldn’t explain...”, Monica told us, when she was in Lisbon to 
present the Emir Kusturica  lm On the Milky Road. And while there are some 
sensations that defy explanation, others are clearly identi able: “There is a 
certain shyness in Portugal that I really like. I am shy too.” Which is why she 
appreciates the freedom she is able to enjoy in the city; she can simply relax 
in the company of her two daughters and go to restaurants without feeling 
smothered. “When I meet Portuguese people, they never ask me for autographs 
or to take photos. Not that those things bother me, but I think it’s amazing. They 
just tell me that they’re delighted to have me here.”

Foi há mais de 14 anos, em férias, que a atriz e modelo italiana 
Monica Bellucci veio pela primeira vez a Lisboa. Na cidade vivia um 
amigo, o que a fez voltar uma e outra vez. E dizer «Um dia hei de 
ter aqui uma casa». Aconteceu. O ano passado, acabou mesmo por 
adquirir um apartamento no centro histórico da cidade, no bairro do 
Castelo, num edifício onde é vizinha do designer de moda Christian 
Louboutin. «Não conseguimos explicar porque gostamos de um 
lugar... Quando vim aqui pela primeira vez, senti uma coisa que não 
consigo explicar…», partilhou Monica, quando esteve em Lisboa para 
apresentar o filme Na Via Láctea, de Emir Kusturica. E se há sensações 
que não se explicam, outras há que estão bem identificadas: «Há 
uma certa timidez em Portugal de que gosto muito. Eu também sou 
tímida». Daí que aprecie a liberdade de que desfruta na cidade; poder 
estar à vontade com as duas filhas, frequentar restaurantes sem se 
sentir sufocada. «Quando conheço portugueses, nunca me pedem 
autógrafos nem para tirar fotos. Não é que eu tenha problemas com 
isso, mas acho incrível. Apenas me dizem que estão muito contentes 
por me terem cá.»
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ÉRIC CANTONA
A Rio de Janeiro da Europa
The Rio de Janeiro of Europe

Conhecido como «o rei», o francês Éric Cantona, ex-jo-
gador do Manchester United, é um dos mais recentes 
lisboetas por adoção. Mudou-se em 2016, com a fa-
mília, e escolheu a zona do Rato para viver, sendo fre-
quente vê-lo nas Amoreiras ou em Campo de Ourique. 
Ao jornal britânico The Guardian disse sentir-se vivo em 
Lisboa, cidade que reúne tudo aquilo de que gosta e 
que compara a outra das suas preferidas, a brasileira 
Rio de Janeiro. Aliás, afirma mesmo que Lisboa é o Rio 
da Europa, encontrando semelhanças arquitetónicas, 
como o branco e o negro da calçada, mas também a 
vizinhança de praias selvagens. Já conhecia Portugal, 
mas especialmente a Figueira da Foz (no litoral cen-
tro) e Portimão (no Algarve). Quando descobriu Lisboa, 
rendeu-se. É, elogia, uma cidade inspiradora, com uma 
energia muito forte.

Known as “the king”, Manchester United’s former French 
footballer, Éric Cantona, is one of the most recently adopted 
Lisbon residents. He moved to Lisbon with his family in 2016 
and chose the Rato area to live in. He can often be seen at 
Amoreiras or Campo de Ourique. He told the British news-
paper The Guardian that he feels alive in Lisbon; the city 
has everything that he likes and he compares it to another 
of his favourites, Rio de Janeiro in Brazil. Indeed, he actually 
says that Lisbon is the European version of Rio, and he no-
tices similarities in the architecture, such as the black and 
white Portuguese calçada, and also the fact that there are 
unspoiled beaches nearby. He was already acquainted with 
Portugal, particularly the central coastal area of Figueira da 
Foz, and Portimão, in the Algarve. When he discovered Lis-
bon, he surrendered to its charms. He praises it as being an 
inspiring city, with a very vibrant energy.

CHRISTIAN LOUBOUTIN
Como num casulo
Like a cocoon

«Amo Portugal, porque amo os portugueses». É assim que o criador dos 
sapatos da icónica sola vermelha resume a razão de Portugal ser a sua 
terceira casa, depois de França, onde nasceu, e de Itália, onde fabrica as suas 
coleções. E, no nosso país, passa três meses por ano, divididos entre a casa no 
histórico bairro do Castelo, em Lisboa, e o refúgio em Melides (no Alentejo). 
Tinha pouco mais de 20 anos quando veio a Portugal pela primeira vez. Há 
12 comprou a primeira casa, na Comporta, de onde, entretanto, saiu por se ter 
tornado demasiado barulhenta. Em Lisboa, valoriza a sensação das colinas, a 
luz irresistível. A comida e as pessoas. Diz-se em paz, como que num casulo, 
quando desenha cá. 

“I love Portugal because I love the Portuguese.” This is how the creator of the shoes 
with the iconic red sole sums up the reason for choosing Portugal as his third home, 
after France, where he was born, and Italy, where he manufactures his collections. 
He spends three months of the year here in Portugal, which he divides between his 
home in the historic Castelo neighbourhood in Lisbon, and his refuge in Melides, in 
the Alentejo region. He was a little over 20 years old when he came to Portugal for 
the �rst time. Twelve years ago, he bought his �rst house, in Comporta, although 
he subsequently moved from there because it had become too noisy. In Lisbon, he 
values the sensation of the hills and the irresistible light. The food and the people. He 
says he feels at peace, as if he were in a cocoon, when he works on his designs here. 
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Há dois anos que o realizador francês Joël Santoni vive em Lisboa, no bairro da Ajuda. Diz 
que foram as filmagens que o trouxeram até cá, referindo-se à série televisiva Une Famille 
Formidable, no ar há quase 25 anos, que tem tido a capital portuguesa como cenário fre-
quente. Comprar uma casa pareceu-lhe, assim, um passo natural. E está satisfeito com a 
escolha: tem dito publicamente que aprecia Lisboa por ser uma «cidade alegre, onde se 
passam muitas coisas e onde as pessoas são quase todas agradáveis». É, além disso, uma 
cidade trendy. «Quando estou aqui, sinto-me em casa».

French �lm director Joël Santoni has been living in Lisbon’s Ajuda neighbourhood for two years now. 
He says that it was �lm-making that brought him here in the �rst place, referring to the TV series Une 
Famille Formidable, which has been on the air for nearly 25 years and frequently features the Portu-
guese capital as a setting. So he felt that buying a house here was a natural step to take. And he is 
happy with his choice; he has said publicly that he appreciates Lisbon for being a “cheerful city, where 
there is lots going on and where the people are nearly all pleasant.” And, apart from that, it’s a trendy 
city too. “I feel at home here.”

JOHN MALKOVICH
Negócios e prazer
Business and pleasure

JOËL SANTONI
Uma cidade formidable J
A formidable city
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O ator norte-americano John Malkovich 
(ainda) não tem casa em Lisboa. Mas é um 
admirador incondicional da cidade, que vi-
sita frequentemente, quer para promover os 
seus filmes, quer como empresário – por ser 
sócio da discoteca Lux e do restaurante Bica 
do Sapato, dois dos espaços mais exclusi-
vos da capital. De Lisboa, diz que gosta de 
tudo – do sol, da cultura, das pessoas. E diz 
que é uma cidade ao mesmo tempo calma 
para trabalhar e animada para se divertir. Já 
admitiu que viver em Lisboa está nos seus 
planos, mas só quando se reformar. 

North-American actor John Malkovich has not 
(yet) bought a house in Lisbon. But he is an uncon-
ditional admirer of the city, which he visits often, 
whether to promote his  lms or as a businessman 
– he is a partner in the Lux disco and the Bica do 
Sapato restaurant, two of the capital’s most ex-
clusive venues. He says he likes everything about 
Lisbon – the sun, the culture and the people. And 
he says it is a city which is simultaneously quiet 
enough to be able to work in but busy enough to 
have fun in. He admits to having plans to live in 
Lisbon but not until he retires. 

Há vários anos que o designer francês Philippe Starck passa férias na Comporta 
(costa alentejana). E há alguns que possui casa em Cascais. Escolheu Portugal 
para viver por causa… dos portugueses, porque – disse-o em entrevista – o país 
é «o último lugar do mundo onde há pessoas orgulhosas, inteligentes, boas, ho-
nestas e trabalhadoras». Há nos portugueses «uma beleza que já não existe» em 
muitos outros lugares. E, na Comporta, onde descobriu também o melhor peixe do 
mundo, tudo se conjuga para tornar as pessoas mais felizes – o mar, a lagoa, a flo-
resta… Mas a grande paixão do designer, que tanto cria capacetes de corrida como 
iates, é Sintra: diz-se apaixonado pela vila como se fosse um sonho de criança, um 
poema ou uma pintura. Nela encontra as mais delicadas casas do mundo, com 
uma fantasia elegante no interior, como já vai rareando.

For several years now, the French designer Philippe Starck has spent holidays at Comporta, 
on the Alentejo coast. And he has also owned a house in Cascais for several years. He chose 
Portugal as a home because of... the Portuguese. As he explained in an interview, the country 
“is the last place on Earth where there are proud, intelligent, good, honest and hard-working 
people.” He sees in the Portuguese “a beauty that no longer exists” in many other places. And 
in Comporta, where he also discovered the best fish in the world, everything combines to make 
people happier – the sea, the lake, the forest... But the designer who just as easily creates racing 
helmets as he does yachts has a particular soft spot for Sintra. He says that he fell in love with 
the town as though it were a childhood dream, a poem or a painting. Here, he found the most 
delicate houses in the world, with an elegant interior fantasy that is becoming a rarity.

PHILIPPE STARCK
O elogio dos portugueses

Praise for the Portuguese
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O clima é um dos atrativos de Lisboa. Disso nin-
guém tem dúvidas. E quando os dias quentes 
se instalam, o convite para andar ao ar livre é 
irrecusável. Mas porque não aproveitá-lo para 
manter a forma? Quer seja praticante convicto 
de desporto, quer seja mero simpatizante da 
atividade física, encontra em Lisboa o cenário 
ideal para treinar e, ao mesmo tempo, desfrutar 
da cidade. Seja qual for a razão da sua viagem, 
negócios ou lazer, uma escapadinha de fim de 
semana ou uma estadia mais longa, experimen-
te conhecer Lisboa pelos seus próprios pés – a 
correr, a andar ou de bicicleta. Exercite o corpo 
e deixe os pensamentos fluir, enquanto os olhos 
absorvem a paisagem.

The climate is one of the appealing things about Lisbon. There is absolutely no doubt 
about that. And when the warm weather sets in, nobody could turn down the invitation 
to get out into the fresh air. So why not take the opportunity to keep �t? Whether you 
are a �tness fanatic or simply enjoy being active, you will �nd that Lisbon is the perfect 
place to train while enjoying the city’s attractions. Whatever your reason for coming 
here – business or leisure, a weekend break or a longer stay, try getting to know Lisbon 
with your own two feet, either by running, walking or by cycling. Get your body moving 
and your thoughts ¨owing as your eyes soak up the scenery.

APROVEITE O SOL
E FIQUE EM FORMA

Take advantage of the 
sun and get in shape



out & about #4 verão/summer 2017
COM O RIO AO LADO
São 20 km de extensão na marginal de Lisboa, sempre na companhia do 
rio Tejo, de Algés ao Parque das Nações. Para percorrer a pé ou de bicicleta, 
de preferência de manhã ou ao final da tarde para trocar as voltas ao sol 
que teima em queimar nesta altura do ano. Pelo caminho, encontra zonas 
verdes onde pode refrescar-se e descansar, mas também pequenas áreas 
de fitness, com aparelhos que permitem completar o treino. 

Para quem não tem tempo ou fôlego para estes 20 km, há sempre a pos-
sibilidade de fazer percursos mais curtos, mas sem perder o rio de vista. 
A zona ribeirinha de Belém, de onde os marinheiros portugueses partiram 
para dar novos mundos ao mundo, é uma destas opções. Oferece mais de 
cinco quilómetros, em calçada, da Torre com o mesmo nome à Ponte 25 
de Abril. No final, aproveite para fazer uma pausa, num dos muitos bancos 
virados para a outra margem. 

Outra das opções é o Parque das Nações, a zona a norte da cidade rege-
nerada para a Expo-98 e que hoje se oferece ao desfrute de moradores e 
visitantes. O rio, esse, continua lá, companheiro de caminhadas, corridas 
ou pedaladas. Há cinco quilómetros para descobrir, com o circuito a adap-
tar-se ao potencial de cada um. E, pelo meio, os jardins convidam a uma 
pausa refrescante, enquanto o olhar se espraia na direção da ponte Vasco 
da Gama.

NO CORAÇÃO DA CIDADE
Para quem não dispensa o treino, mas não tem tempo para 
se aventurar fora do centro, Lisboa oferece uma mão-cheia de 
ótimas alternativas.
Mais central do que o Parque Eduardo VII não há: é um dos es-
paços mais emblemáticos da cidade para ser descoberto num 
percurso desafiante até ao miradouro, no topo. São apenas dois 
quilómetros, mas a inclinação garante um bom exercício. 
Mais próximo do aeroporto, encontra-se o Parque José Go-
mes Ferreira. É o local perfeito para quem aprecia uma cor-
rida descontraída no meio da natureza, com um circuito de 
manutenção e zonas de sombra.
Na mesma zona está o Parque Urbano Vale do Silêncio. E o 
nome diz tudo: apesar da avenida ruidosa que passa ao lado, 
ali é possível descontrair, enquanto se percorrem as muitas 
alamedas verdes. 
E ali ao lado está o Parque da Bela Vista, palco do Rock in Rio 
Lisboa. São cinco quilómetros de um percurso diversificado, 
com áreas planas, subidas e descidas de várias intensidades, 
que permitem um treino completo.
A maior área verde da cidade é o Parque de Monsanto, sendo 
até considerado o pulmão da cidade. É menos central, mas a 
deslocação vale a pena: há 12 km à disposição, entre alcatrão, 
empedrado e terra batida, com trilhos por entre a floresta. 
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WITH THE RIVER BY YOUR SIDE
The Lisbon waterfront stretches from Algés to the Parque das Nações: 
20 kilometres always in the company of the River Tagus. It’s best to 
choose the morning or evening for your walk or bicycle ride to put 
one over on the afternoon sun, which is always scorching at this 
time of year. Along the way, you will �nd green spaces where you 
can pause to refresh yourself and rest, but there are also small �t-
ness areas with equipment that will let you round o� your work-out.  
 
For those who have neither the time nor the breath to do 20 kilo-
metres, there is always the option of doing shorter routes, while 
still keeping the river in sight. The waterfront in Belém, from where 
the Portuguese sailors set o� to �nd new lands for the world, is 
one such option. Five kilometres long and paved with typical Por-
tuguese calçada, it stretches from the Belém Tower to the 25 de 
Abril Bridge. When you reach the end, enjoy a pleasant pause 
on one of the benches overlooking the opposite bank of the river.  
 
Another option is the Parque das Nações, the northern part of the city 
that was renovated to host Expo-98 and today o�ers enjoyment to 
both residents and visitors. As for the river, there it remains: a constant 
companion for walkers, runners and cyclists. There are �ve kilometres 
to discover, with the circuit being suitable for everyone, whatever their 
capabilities. And, in the middle, the gardens beckon you to take a re-
freshing pause while your gaze is drawn by the Vasco da Gama Bridge.
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A «FUGIR»
DE LISBOA
A caminho de Cascais, encon-
tra-se o Complexo Desporti-
vo do Jamor, onde se localiza 
o estádio nacional. É dos locais 
mais completos para a prática 
de desporto ao ar livre, com um 
percurso máximo superior a seis 
quilómetros, entre terra batida, 
relva e alcatrão, oferecendo um 
significativo grau de dificuldade. 
Para quem prefere a paisagem 
marítima como pano de fundo, 
então o melhor é continuar na 
direção de Cascais: a partir do 
momento em que o Tejo cede 
o lugar ao Atlântico, há muitos 
quilómetros para usufruir, seja 
qual for a velocidade. O contacto 
com a brisa oceânica é estimu-
lante. E, no final da caminhada 
ou da corrida, porque não um 
mergulho revigorante?

IN THE HEART OF THE CITY
For those who simply must train but don’t have time to venture out of the city centre, Lisbon offers 
a handful of great alternatives.
Nothing could be more central than the Eduardo VII Park. It is one of the city’s most em-
blematic spaces and can be discovered on a challenging route that takes you to the viewpoint 
at the top. While it may be only two kilometres long, the steep hill ensures you will have a good 
work-out. 
Closer to the airport, you will find the José Gomes Ferreira Park. This is a favourite with those 
who appreciate a relaxed run in natural surroundings, with a keep-fit circuit and shady areas.
In the same area, there is the Vale do Silêncio Urban Park. The name says it all: although 
there is a busy road right alongside, you can chill out as you go up and down the many green 
avenues. 
And right next to it is the Bela Vista Park, Lisbon’s Rock in Rio venue. A varied five-kilometre 
trail offers flat stretches as well as uphill and downhill sections that vary in steepness, ensuring 
an all-round session.
Lisbon’s biggest green space is the Monsanto Park, which is even considered to be the city’s 
lung. Although less central, it is well worth making the effort to go there. There are 12 kilometres 
at your disposal, with surfaces varying from tarmac to stony ground and beaten earth, as well 
as forest trails. 

“RUNNING AWAY” FROM LISBON
On the way to Cascais, you will find the Jamor Sports Complex, where the national stadium 
is located. It is one of the most all-round options for outdoor sports and offers a very challenging 
six-kilometre course over beaten earth, grass and tarmac. 
For those who prefer to have the sea as backdrop, the best thing to do is keep heading towards 
Cascais. From the moment the Tagus merges with the Atlantic Ocean, there are many kilometres 
to enjoy, whatever your pace. The feel of the ocean breeze is stimulating. And when you reach the 
end of your walk or run, why not go for an invigorating dip?
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VIAGEM AO MUNDO DA 
CERVEJA ARTESANAL
JOURNEY TO THE WORLD OF CRAFT BEER
Nos últimos anos, a cerveja artesanal entrou nos hábitos dos portugueses. Multiplicaram-se as pequenas fá-
bricas de produção própria, com a criatividade a tomar de assalto as garrafas e a tornar os rótulos verdadeiras 
obras de arte. Se os olhos agradecem, o paladar muito mais. E, em Lisboa, é posto à prova nos muitos bares que 
abriram pela cidade e que se tornaram ponto de paragem obrigatória para os amantes de cerveja. Deixamos 
aqui o convite para se aventurar por este novo mundo de lúpulo, malte e levedura.

In recent years, craft beer has been rising in popularity among the Portuguese. The number of small factories brewing their 
own beers has risen, and creativity has been taking the bottles by storm and turning the labels into authentic works of art. If 
this is pleasing to the eye, it is even more so for the palate. And, in Lisbon, the real test comes in the many bars which have opened across 
the city and which have become mandatory haunts for beer lovers. Take us up on our invitation and venture into this new world of hops, 
malt and yeast.

CERVETECA
Foi o primeiro bar dedicado à cerveja artesanal a abrir em 
Lisboa. O nome é inspirado nas bibliotecas e quem o visita 
percebe porquê: é que as garrafas estão mesmo à mão, en-
chendo as prateleiras de cor e design. Para beber, há mais 
de uma centena de variedades, entre portuguesas, belgas, 
alemãs, holandesas e muitas outras. Doze saem à pressão. E 
há sempre novidades para descobrir. 

This was the �rst bar dedicated to craft beers to open its doors 
in Lisbon. The name is a play on the Portuguese word for library 
(biblioteca) and when you visit the bar you will understand why. 
The bottles are lined up on the shelves, �lling them with colour and 
design. There are over a hundred di�erent varieties for you to try, 
including Portuguese, Belgian, German, Dutch and many more. 
Twelve are o�ered on tap. And there are always new ones to dis-
cover. 

Praça das Flores, 62. 
Todos os dias das 15H30 à 1H00. Sextas e Sábados até às 2H00
Daily from 3.30 pm to 1 am. Friday and Saturdays until 2 am
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LISBEER

Neste bar em pleno coração de Alfama, bairro típico da cidade, 
o difícil é escolher: afinal, são 250 as cervejas, nacionais e es-
trangeiras, que enchem as mais de 50 páginas do menu. Mas 
está tudo explicado, numa verdadeira lição sobre cerveja. E há-as 
para todos os gostos: para quem aprecie as mais ligeiras e para 
quem as prefira encorpadas. Na dúvida, o melhor é experimen-
tar o menu de degustação, que funciona como uma pequena 
viagem, com seis copos de 10 cl acompanhados por seis tipos 
de queijo.
Beco do Arco Escuro, 1. De terça a quinta, das 16H00 à 1H00, 
sexta e sábado até às 3H00, e domingo até às 24H00.

In this bar at the very heart of Alfama, one of Lisbon’s typical 
neighbourhoods, the hardest part is deciding what to drink; after all, 
there are 250 Portuguese and foreign beers �lling a menu that is over 
50 pages long. But everything is beautifully explained so that you can 
learn about all the di�erent beers. There is something to suit every taste, 
from those who prefer the lighter varieties to those who prefer a full-
bodied brew. If in doubt, the best option is the tasting menu, which is 
something like a whistle-stop tour, with six 10 cl glasses accompanied 
by six types of cheese.
Beco do Arco Escuro, 1. Open 4 pm to 1 am, Tuesday to Thursday; until 
3am on Fridays and Saturdays; and until midnight on Sundays.

EMPÓRIO DA CERVEJA

O espaço é pequeno, mas oferece mais de 100 variedades 
de cervejas artesanais de muitas geografias. A maioria ven-
de-se à garrafa, mas há oito que saem à pressão e que vão 
rodando todas as semanas, para permitir uma experiência 
alargada. Se ficar para as beber, num dos 25 lugares senta-
dos, espere ser surpreendido pelos petiscos que as acom-
panham.
Rua Cecílio de Sousa, 67A (Príncipe Real). De domingo a 
quinta, das 15H30 à 1H00, sexta e sábado até às 3H00.

The space may be small but it o�ers over 100 varieties of craft 
beers of many di�erent origins. Most are sold by the bottle, but 
eight are available on tap and they are changed every week to give 
you a more extensive experience. If you occupy one of the 25 seats 
on the premises to drink them you will be surprised at the nibbles 
served along with them.
Rua Cecílio de Sousa, 67A (Príncipe Real). Open 3H30pm to 1am, 
Sunday to Thursday, and until 3am on Fridays and Saturdays.
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It may be a bit more 
out of the way, but 

it’s worth making 
the trip because the 
tasting room is right 

in the brewery and 
you can see the entire 
production process. And 

once you have satis¹ed 
your curiosity it will be 
time to satisfy your palate, 

sampling one (or more) of 
the twelve beers oºered 
on tap. We recommend you 

start with the lighter ones 
before moving on to the 
darker ones; this is the way 

the ¹ve-glass tasting board 
is set up. And if you want to 
take some home with you 

afterwards, there are bottles 
of 33 cl and growlers of one or 
two litres.

DUQUE BREWPUB
Este não é só um bar, porque aqui também se produz cerveja artesa-
nal. A marca da casa é a cerveja Duque, mas há mais para saborear, 
com nomes apelativos: Mean Sardine, Oitava Colina, Maldita, Letra, 
Passarola, entre outros. Todas são, sem exceção, portuguesas. Com 
mais ou menos álcool, mais leves ou mais encorpadas, são servidas 
à garrafa ou à pressão. Há nove torneiras. E quem estiver hesitante, 
pode optar pela travessa de prova e, assim, provar cinco. Com petis-
cos tradicionais.
Calçada do Duque, 49-51. À quarta, das 15H00 às 24H00, à quinta 
até à 1H00, à sexta e sábado até às 2h e ao domingo das 15H00 às 
24H00.

This is more than just a bar because craft beer is brewed on the premises. 
The house brand is Duque but there are more to try and some have very 
interesting names: Mean Sardine, Oitava Colina, Maldita, Letra, Passarola, 
entre outros. They are all Portuguese, without exception. With more or less 
alcohol, lighter or fuller-bodied, they are served by the bottle or on tap. 
There are nine taps. And if you can’t make your mind up, there’s a tasting 
tray that lets you try �ve di�erent brews. With traditional nibbles.
Calçada do Duque, 49-51. From 3 pm to midnight on Wednesdays; until 1 
am on Thursdays; until 2 am on Fridays and Saturdays; and from 3 pm to 
midnight on Sundays.

DOIS CORVOS
É menos central, mas vale a pena a via-
gem: é que a sala de provas fica mesmo 
na fábrica e é possível acompanhar o 
processo de produção artesanal. E, 
depois de satisfazer a curiosidade, 
há que satisfazer o paladar, provan-
do uma (ou mais) das doze cervejas 
que saem das torneiras. Começar 
pelas mais claras e avançar para 
as mais escuras é a recomenda-
ção: e é essa a lógica da tábua 
com cinco copos, para degus-
tação. E se, depois, tiver von-
tade de levar para casa, há 
garrafas de 33 cl e growlers 
de um ou dois litros.

Rua Capitão Leitão, 94 (Marvila). De domingo a quinta, 
das 14H00 às 23H00, à sexta e sábado, das 14h00 à 1H00.
Rua Capitão Leitão, 94 (Marvila). Open 2 pm to 23 pm, 
Sunday to Thursday; and 2 pm to 1 am, Friday to Sunday.
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À SUA ESPERA
NA LOJA PORTFOLIO

Quer esteja a chegar, quer esteja de regresso, após uma 
estadia em Lisboa, saiba que encontra no aeroporto 
de Lisboa o melhor da portugalidade, com tradição e 
autenticidade. E as cervejas artesanais não são exce-
ção nesta oferta. A Portfolio é uma montra da moda 
da cultura, do artesanato, da joalharia, do design e dos 
sabores nacionais. E é aqui que pode 
encontrar três dos mais emble-
máticos exemplos da arte dos 
mestres cervejeiros.
ABC – São as iniciais da Arrábi-
da Beer Company, uma cervejaria 
familiar artesanal, situada no Par-
que Nacional da Arrábida, um 
ambiente inspirador quando 
se trata de criar com base 
em ingredientes naturais. O 
resultado são cervejas de 
caráter forte e sabor in-
tenso, apresentadas em 
garrafas de tampa de 
lacre.
Sovina – É natural do 
Porto e é conhecida 
como a primeira cerveja 
artesanal do País. Sem 
corantes nem conser-
vantes, segue com rigor 
as receitas tradicionais, 
enriquecidas através de 
um laborioso trabalho 
de seleção em todas as 
fases do processo, desde 
a descoberta dos sabores 
e aromas do malte e do 
lúpulo até à fermentação.  
Super Bock Seleção 1927 
– Esta é uma gama especial 
de cervejas de caráter intenso e rico, nascidas da pai-
xão dos mestres cervejeiros da Super Bock. Deve o seu 
nome à data de lançamento da marca portuense, que 
está a comemorar 90 anos. 

WAITING 
FOR YOU AT 
PORTFOLIO 
STORE
Whether you are arriving or 

departing, there is an ex-
cellent selection of tra-
ditional and authentic 
Portuguese products 
on o�er at Lisbon 
Airport. And this 
includes craft beers. 
Portfolio is a showcase 
for fashion, culture, 
handicrafts, jewellery, 
design and Portuguese 
¨avours. And it is here 
that you will �nd three 
of the most emblem-

atic examples of the 
master brewers’ art.

ABC – These are the initials of the Arrábida 
Beer Company, a family craft brewery locat-
ed in the Arrábida National Park, an inspir-
ing ambience when it comes to using natural 
ingredients as the basis for your creations. 
The resulting beers are strong in character 
and ¨avour, and are sold in bottles with a 
wax seal.
Sovina – Brewed in Porto and known as Por-
tugal’s �rst craft beer. With no added colour 
or preservatives, it is meticulously crafted to 
traditional recipes, enhanced by painstaking 
selection work at every stage of the process, 
from discovering the ¨avours and aromas of 
the malt and the hops through to fermenta-
tion.  
Super Bock Seleção 1927 – This is a special 

range of beers with and intense and rich 
character, born of the passion of Super Bock’s 

master brewers. It owes its name to the launch 
date of the brand from Porto, which is celebrating 
its 90th birthday. 
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ingredients as the basis for your creations. 
The resulting beers are strong in character 
and ¨avour, and are sold in bottles with a 
wax seal.
Sovina – Brewed in Porto and known as Por
tugal’s �rst craft beer. With no added colour 
or preservatives, it is meticulously crafted to 
traditional recipes, enhanced by painstaking 
selection work at every stage of the process, 
from discovering the ¨avours and aromas of 
the malt and the hops through to fermenta
tion.  
Super Bock Seleção 1927 – This is a special 

range of beers with and intense and rich 

Quer esteja a chegar, quer esteja de regresso, após uma 
aeroporto 

 o melhor da portugalidade, com tradição e 
autenticidade. E as cervejas artesanais não são exce-

WAITING 
FOR YOU AT 
PORTFOLIO 
STORE
Whether you are arriving or 

departing, there is an ex
cellent selection of tra
ditional and authentic 
Portuguese products 
on o�er at 
Airport
includes craft beers. 
Portfolio is a showcase 
for fashion, culture, 
handicrafts, jewellery, 
design and Portuguese 
¨avours. And it is here 
that you will �nd three 
of the most emblem

ção nesta oferta. A Portfolio é uma montra da moda 
da cultura, do artesanato, da joalharia, do design e dos 
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Lisboa está cada vez mais sob os holofotes do mundo. Da imprensa à televi-
são, passando pelos blogues e outros influenciadores, a cidade é eleita como 
um destino incontornável. As sete colinas chamam a atenção, a arquitetura 
não deixa ninguém indiferente. Os azulejos dos edifícios e a calçada dos pas-
seios deslumbram. O contraste entre as ruas dos bairros típicos e as avenidas 
cosmopolitas é sublinhado. O contraste entre a tradição e a modernidade é 
elogiado. O rio e a proximidade do mar são pontos altos. A gastronomia e a 
noite animada dão que falar. Fique a saber o que dizem de Lisboa e deixe-se 
convencer. Razões não faltam, acredite!

The world is increasingly turning its spotlights on Lisbon. From the printed press to 
television, by way of blogs and other influencers, the city has been acclaimed as a 
bucket list destination. The seven hills draw the attention and the architecture leaves 
nobody indifferent. People are fascinated by the buildings and the Portuguese calçada. 
The contrast between the streets of the typical neighbourhoods and the cosmopolitan 
avenues is emphasised. The contrast between tradition and modernity is praised. The 
river and the proximity to the sea are high points. The gastronomy and buzzing night-
life are frequently discussed. Find out what people have to say about Lisbon and see if 
you agree. One thing you can be sure of: there are reasons aplenty!

LISBOA
VISTA DE FORA
FROM THE OUTSIDE LOOKING IN
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THE GUARDIAN
Um fim- de- semana não chega 

O jornal britânico The Guardian não tem dúvidas: Lisboa 
é a cidade a visitar em 2017. «A capital portuguesa é fácil 
de vender», começa por escrever, explicando porquê: «As 
colinas e a arquitetura impressionante são o pano de fundo 
de uma cidade onde se pode andar pelas ruas alimentado 
apenas de café e pastéis de nata». O diário sublinha ainda 
a oferta cultural da cidade, destacando a recente abertura 
do MAAT – Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, que 
considera «icónico», e a esperada inauguração do Museu 
Judaico em Alfama. Esperada é igualmente a transforma-
ção do antigo Hospital do Desterro num «novo espaço ex-
perimental com abertura ao mundo». O único problema, 
pode ler-se, «é que um fim de semana em Lisboa dificil-
mente chega para fazer jus às novas atrações da cidade, 
quanto mais às que já existiam».

THE GUARDIAN
A weekend is not enough 

The British newspaper The Guardian is in no doubt: Lisbon is 
the city to visit in 2017. “The Portuguese capital is an easy sell,” 
it begins by saying, and then explains why: “its hilly streets 
and faded but stunning architecture form the backdrop to a 
city where you can wander the streets all day fuelled by coffee 
and custard tarts”. The British daily also emphasises the city’s 
cultural offering, highlighting the recent opening of the MAAT 
– Museum of Art, Architecture and Technology, which it con-
siders “iconic”, and the awaited opening of the Jewish Museum 
in the Alfama neighbourhood. Also in the pipeline is the conver-
sion of the former Desterro Hospital into a “new experimental 
space open to the world”. The only problem, it goes on to say, 
is that “a weekend in Lisbon will hardly be long enough to do 
the city’s new attractions justice, let alone its existing ones.”

BOSTON GLOBE
The past on every street corner

“Why Portugal is this year’s hottest destination” runs the head-
line of a Boston Globe article focusing on our country, and in 
which Lisbon and Porto are equally highlighted. “Wherever you 
go in Lisbon, the past is never far,” the North-American news-
paper says of the capital. And it begins by recommending the 
Castelo de São Jorge as “the best place to take in the gorgeous 
Lisbon skyline” including the “whitewashed buildings and red 
terra-cotta roofs”, a reference to the reddish colour of the tra-
ditional roof tiles. It then suggests walking down the narrow 
streets of Alfama, a neighbourhood that transports you back to 
the times of the Moors and which it describes as “a great place 
to spend an afternoon wandering — and enjoying it even when 
you get lost.” Next comes the Rossio, a square with majestic 
fountains, and the Baixa, whose “orderly grid of arrow-shaped 
streets” eventually lead down to the Praça do Comércio, on the 
waterfront. There are plenty of opportunities along the way to 
see decorative tiles adorning an old church or hear the mourn-
ful sounds of fado, “Portugal’s two-century-old equivalent of 
the blues.” For even more history, the newspaper recommends 
a visit to Belém with a stop at the Jerónimos Monastery and 
the Belém Tower. As well as sampling the famous custard tarts. 
And what better place to finish off your day than Cais do Sodré, 
where you can “soak up the urban art scene”? 
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BOSTON GLOBE
O passado a cada esquina
«Porque é Portugal o destino imperdível deste verão?» A 
pergunta faz o título de um artigo do Boston Globe dedi-
cado ao nosso país e onde Lisboa e o Porto partilham hon-
ras de destaque. Da capital, diz o jornal norte-americano 
que, onde quer que se vá, o passado está sempre presente. 
E começa por recomendar o Castelo de S. Jorge como o 
melhor lugar para ver a cidade do alto, nomeadamente, os 
edifícios de paredes brancas e telhados de terracota, numa 
referência à cor avermelhada das telhas tradicionais. Suge-
re depois uma descida pelas ruelas de Alfama, um bairro 
que transporta para o tempo dos Mouros e que classifica 
como «um ótimo lugar para uma tarde de deambulação a 
apreciar tudo, mesmo quando se está perdido». Segue-se 
o Rossio, praça de fontes majestosas, e a Baixa, cujas ruas 
em quadrícula desembocam na Praça do Comércio, na orla 
ribeirinha. Pelo caminho, é sempre possível ao visitante 
deparar-se com os azulejos que ornam o exterior de uma 
igreja antiga ou com os sons sofridos do fado, a «canção 
de Lisboa com 200 anos equivalente aos blues». Para mais 
uma dose de História, o jornal recomenda uma ida até Be-
lém com paragem no Mosteiro dos Jerónimos e na Torre. 
Mas também nos famosos pastéis de nata. E para finalizar 
o dia, nada melhor do que mergulhar no cenário urbano do 
Cais do Sodré. 

CNN 

Uma mão cheia de razões
A vida noturna, a cozinha moderna, o design, a arte e as ruas. 
São estas as cinco grandes razões que, segundo a estação 
de televisão CNN, justificam uma visita a Lisboa. A noite 
bate a de Madrid: «Se pensam que Madrid vive até tarde, 
experimentem uma noite em Lisboa», escreve-se no site da 
CNN, falando de um fluxo de animação que vai até ao ama-
nhecer junto ao Tejo, do Bairro Alto ao Cais do Sodré. Quan-

to à cozinha, há que provar os famosos pastéis de nata 
e as suculentas bifanas das tabernas mais recônditas, 

mas sem esquecer que a cidade acolhe restaurantes 
com estrelas Michelin, onde reina a sofisticação. 

Já o design está presente nos modernos artigos 
em pele, nos arrojados rótulos de vinho, nos es-

paços interiores que combinam o vintage com 
as últimas tendências. «Esta é uma cidade que 

gosta de parecer bem». Na arte, diz a CNN que os 
lisboetas têm acesso a uma panóplia rara: da Funda-

ção Gulbenkian ao Museu Berardo, do Museu de Arte 
Antiga ao do Oriente. Sobre as ruas, escreve-se que não 

há aborrecimento possível, graças ao padrão intrincado da 
calçada ou à «obsessão» pelos azulejos. 
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CNN 

A handful of reasons
The nightlife, experimental cuisine, design, art and the streets. These are the 
�ve main reasons that justify a trip to Lisbon, according to the TV channel 
CNN. “Nightlife that can outlast Madrid’s. If you think Madrid stays out late, 
try a night out in Lisbon,” says CNN’s website about the ¨ow of nightlife that 
takes you through to the small hours alongside the Tagus, into the Bairro Alto 
and to the Cais do Sodré. As for the food, “No traveler to Lisbon should miss 
the famed egg tarts”, but there are also “juicy bifanas (pork buns) in back-
street eateries”, not to mention the city’s Michelin-starred restaurants, where 
sophistication is the name of the game. When it comes to design, it can be 
seen in the “stylish leather goods, bold wine labels and interiors combining 
vintage with the latest designer pieces (...)”. And it sums up by saying, “This is 
a city that loves to look good.” In terms of art, CNN says that Lisbonites have 
access to a rare panoply: from the Gulbenkian Foundation to the Berardo 
Museum, and from the Museu de Arte Antiga to the Museu do Oriente. Of 
the streets, the article says that it’s impossible to get bored thanks to the 
intricate pattern of the Portuguese calçada and the “obsession” with tiles. 

BUZZFEED 

Da arquitetura à gastronomia
Num artigo publicado em março último, o site 
BuzzFeed elencava um conjunto de razões para visitar 
Lisboa, «uma das mais antigas cidades do mundo». 
A começar pela mistura de estilos arquitetónicos, do 
romântico ao gótico, do renascentista ao barroco, 
com o manuelino a ser o cartão de visita de uma 
cidade onde também pontuam bons exemplos de 
modernidade. Lisboa é, destaca o site, o paraíso 
dos amantes de peixe e marisco, surpreendendo os 
visitantes com a variedade de pratos. O bacalhau, é 
claro, tem lugar reservado à mesa. E a par dos muitos 
restaurantes, vale a pena «uma visita guiada pelos 
bares». A cidade merece ser descoberta, subindo e 
descendo as colinas a pé ou no tradicional elétrico 
amarelo. E, pelo caminho, há que prestar atenção aos 
muitos exemplos de arte urbana.  
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WALLPAPER
Best city 
The good news arrived right at the start of the year, when Lisbon was voted “Best City 2017” by Wallpaper magazine thus winning the publication’s de-
sign awards. Why? Because “The Portuguese capital is on a cultural and architectural roll after a programme of regeneration stretching from the centre to 
the Baixa waterfront.” The new icon is the MAAT, the museum designed by Amanda Levete, but also worthy of note is the inaugural edition of the art fair, 
ARCOLisboa, as well as the Architecture Triennale and Experimenta Design. Nor did Wallpaper fail to notice the opening of luxury boutique hotels, or the 
construction of the new cruise terminal, designed by architect Carrilho da Graça, which will double the port’s capacity.

WALLPAPER
A melhor cidade  

A boa notícia chegou logo no início do ano: a revista Wallpa-
per elegeu Lisboa como a melhor cidade de 2017, sagrando-
-se assim vencedora dos prémios de design da publicação. 
E porquê? A capital portuguesa vive uma revolução cultural 
e arquitetónica na sequência da regeneração da frente ri-
beirinha. O novo ícone é o MAAT, o museu desenhado por 
Amanda Levete, mas também merece destaque a edição 
inaugural da feira de arte ARCOLisboa, bem como a Trienal 
de Arquitetura e a Experimenta Design. À Wallpaper também 
não passou despercebida a inauguração de hotéis boutique 
de luxo nem a construção do novo terminal de cruzeiros, 
assinada pelo arquiteto Carrilho da Graça, que duplicará a 
capacidade do porto.

BUZZFEED
From architecture to gastronomy

In an article just published in March, the BuzzFeed website lists 
a series of reasons to visit Lisbon, “one of the oldest cities in 
the world”. Starting with the mix of architecture styles, from 
Romanesque to Gothic and from Renaissance to Baroque, with 
Manueline style being the calling card of a city where there are 
also good examples of modern architecture. Lisbon is, says the 
website, a paradise for lovers of �sh and seafood, surprising visi-
tors with the variety of dishes on o�er. The salt cod of course has 
its place at table guaranteed. And apart from the restaurants, a 
“guided pub crawl” is well worth doing. The city deserves to be 
discovered by walking up and down the hills or riding the tradi-
tional yellow tram. And on the way, you should be sure to watch 
out for the many examples of urban art.  
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FÁTIMA LOPES

100% 
PORTUGUESA
Foi a primeira estilista portuguesa a des�lar na semana da moda em Paris. 
E, desde então, já protagonizou 37 des�les na cidade-luz. Foi também a 
primeira a des�lar na Torre Ei¦el, apenas um dos muitos lugares insóli-
tos e icónicos do mundo a que já levou as suas criações. Num aeroporto 
nunca fez, mas não descarta a possibilidade. Nascida no Funchal (ilha da 
Madeira), escolheu Lisboa para viver e Lisboa é hoje a «sua» cidade. Não 
lhe poupa elogios, orgulhosa de ser portuguesa.

Lisboa está na moda?
É espetacular. Quando comecei a fazer desfiles fora de Portugal, há 25 anos, e dizia 

que era de Lisboa, perguntavam-me onde ficava Lisboa… A ideia que 
tinham de Portugal era completamente errada, havia uma to-
tal ignorância em relação ao nosso país. Mesmo quando en-
trei no mundo da moda em Paris… Agora, Lisboa é a cidade 
mais falada, a cidade onde toda a gente quer viver. Tenho 
imensos amigos em Paris que já vieram para cá ou querem 
vir, dizem que Lisboa tem le soleil et la plage. Acham que 
temos uma qualidade de vida que ninguém tem. O que 
não me surpreende, porque sempre pensei isso. Lisboa 
não é a minha cidade-berço, mas é a minha cidade do 
coração, a cidade que escolhi para viver.

Diria que, no mundo da moda, há um novo olhar 
sobre Lisboa?
Completamente. Passou do 8 para o 80. Não havia 
nenhuma curiosidade em relação a Lisboa e, hoje, 
além de curiosidade, há admiração. Quem não veio, 
quer vir; quem já veio, quer voltar. Inclusive, para viver. 
Os franceses descobriram Lisboa, mas não são só os 

franceses – o mundo descobriu Lisboa. A cidade tem 
tudo: o sol, a simpatia, a movida, o design – há 20 anos, era 

impensável falar de Portugal a propósito de arquitetura, mas hoje já 
não é assim…

Quando começou a desfilar em Paris, foi pioneira…
Sim, fui a primeira estilista portuguesa a desfilar na Fashion Week de 
Paris. Quando eu dizia que era portuguesa, surpreendiam-se e co-
mentavam «ah, mas há portuguesas assim…»
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Sentiu a diferença por ser portuguesa? E hoje?
Não. Ao contrário do que muita gente sente, em Paris, apesar de 
ser a capital da moda, a maioria dos criadores não é francesa, é 
estrangeira. Vou citar o ex-presidente da Fédération Française de 
la Couture, Didier Grumbach, quando, respondendo a um órgão 
de comunicação social português, disse: «a moda não tem nacio-
nalidade». E eu não me posso queixar. Fui sempre conhecida e re-
conhecida como criadora portuguesa, porque ±z questão. Desde 
o primeiro dia em que exigi que o meu nome fosse escrito com 
“s”, apesar de pronunciarem “z”. Fui superpatriota, numa altura 
em que ninguém era. Agora toda a gente acha giro ser portu-
guês, mas eu sempre achei… Mas sempre fui reconhecida como 
criadora de moda, independentemente de ser portuguesa. Nem 
eu nem os meus colegas temos um estilo português: a moda é 
global, internacional.

Mas há um estilo muito seu, que se reconhece como sendo 
Fátima Lopes?
No início da minha carreira, as pessoas diziam que tudo o que eu 
fazia era muito sexy, mas, para mim, era natural; não era propria-
mente uma busca da sensualidade. Talvez por ter nascido numa 
ilha, por andar em fato de banho de verão e de inverno, no Clube 
Naval do Funchal, o corpo nunca foi tabu, nunca foi para escon-
der. Penso que esse terá sido o meu traço distintivo, mas a moda 
acompanhou o tempo e acompanhou-me a mim, acompanhou 
a minha maturidade, o meu crescimento como pessoa e como 
criadora. Mas faço o que sinto, é o meu ADN a 100%. 

Nasceu no Funchal, mas Lisboa é a cidade do seu coração. 
Porquê?
Lisboa é a cidade que escolhi para viver. Tive muitas oportunida-
des para ±car em Paris e cheguei a pensar nisso, mas, de cada vez 
que pensava, achava sempre que Lisboa tinha uma qualidade de 
vida diferente. É aqui a minha casa.

E o que recomenda da cidade a um turista?
O turista tem de conhecer os dois lados da cidade, a começar pe-
los bairros populares, como Alfama e o Bairro Alto, mas também 
o Cais do Sodré e o Príncipe Real. E depois tem toda a margem 
junto ao Tejo, que está espetacular. Lisboa ±cou muito valoriza-
da com esta aposta no rio. Há esplanadas para estar ao ±nal do 
dia, restaurantes com vista… Os turistas dão valor aos edifícios 
ultramodernos, pelo que recomendaria o MAAT – Museu de Arte, 
Arquitetura e Tecnologia, que se tornou num ícone. Aliás, Lisboa 
tem esta dualidade do antigo e do moderno que é atrativa. E cla-
ro que recomendaria a nossa gastronomia, os nossos vinhos. Em 
Portugal, sabemos receber.

PARTIDAS E CHEGADAS
Imagino que viaje muito. E gosta?
Comecei a viajar muito cedo. Posso dizer que já conheço um bocadinho 
do mundo. E estou sempre pronta para ir, para onde quer que seja. Não 
tenho medo de andar de avião, acho que é a forma mais segura. 

Consegue pensar num aeroporto como um local de moda?
Os aeroportos são a primeira imagem que temos quando chegamos a 
um país. E o de Lisboa está completamente modernizado. Tem a nossa 
dimensão, mas é muito moderno e acolhedor. É unânime que é cada vez 
mais confortável viajar de Lisboa para qualquer sítio. Portugal fez muito 
bem em apostar nessa atualização.

Mas poderia ter as suas criações num aeroporto?
Claro que sim. É interessantíssimo. Basta ver as marcas que estão nos 
aeroportos. São uma boa montra. Nesse sentido, o aeroporto de Lisboa 
apostou, e bem, no crescimento da área comercial. 

Os æroportos são locais de partida ou de chegada?
Costumo dizer que adoro ir, mas adoro voltar. Não gosto de estar parada, ado-
ro viajar. Faço malas em meia hora, estou muito habituada. Mas, na hora de 
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FÁTIMA LOPES

100% PORTUGUESE
Fátima Lopes was the �rst Portuguese fashion designer to showcase her 
work at the Paris Fashion Week. And since then, she has taken part in 37 
fashion shows in the city of light. She was also the �rst to take to the cat-
walk at the Ei¦el Tower, just one of the many unusual and iconic venues 
that her creations have taken her to around the globe. She has never 
done a show in an airport but does not rule out the possibility. Fátima 
was born in Funchal (on the island of Madeira) but chose to make Lisbon 
her home. Proud to be Portuguese, she showers “her” city with praise.

Is Lisbon fashionable?
It’s spectacular. Twenty-�ve years ago, when 
I started doing shows outside Portugal and 
told people I was from Lisbon, they would 
ask, “Where’s Lisbon?” The idea they had of 
Portugal was completely erroneous; people 
knew absolutely nothing about our country. 
Even when I became involved in the world of 
fashion in Paris... Now Lisbon is the most talk-
ed-about city, the city where everyone wants 
to live. I have loads of friends in Paris who have 
already come here or want to come here; they 
say Lisbon has le soleil et la plage (the sun and 
the beach). They think we have a quality of life 
that nobody else has. Which doesn’t surprise 
me because I have always thought that. Lis-
bon may not be where I was born but it’s the 
city I love, the city I chose as my home.

Would you say that the fashion in-
dustry is seeing Lisbon in a new 
light?
De�nitely. It’s like night and day. People 
weren’t the least bit interested in Lisbon 
and, today, there is not only interest; there is 
admiration as well. Those who haven’t been 
here want to come; and those who have been 
want to come back. And even to live here. The 
French discovered Lisbon, but it’s not just the 
French; the world has discovered Lisbon. The 
city has everything: sunshine, friendly peo-
ple, movida, design... 20 years ago, it was 
unthinkable to speak about Portugal and as-

sociate it with architecture; today, that’s no 
longer the case...

When you started attending shows 
in Paris, you were a pioneer...
Yes; I was the �rst Portuguese fashion de-
signer to showcase my work at the Paris 
Fashion Week. When I said I was Portuguese, 
people were taken aback and would say, “oh, 
so there are Portuguese like you...”

You felt out of place because of being 
Portuguese? Is that still true?
No. Contrary to what many people think, al-
though Paris is the fashion capital many of 
the creators are foreigners and not French. 
Let me quote the former president of the 
Fédération Française de la Couture, Didier 
Grumbach, who replied to a Portuguese me-
dia outlet, saying: “Fashion has no nationali-
ty”. And I can’t complain. I have always been 
known and recognised as a Portuguese cre-
ator because I made a point of it. From the 
very �rst day I insisted that my name be writ-
ten with an “s”, even though they pronounced 
it with a “z”. I was a super-patriot at a time 
when nobody else was. I always thought it 
was cool to be Portuguese but now every-
one else does too... But I have always been 
recognised as a fashion designer, irrespective 
of my nationality. Neither my colleagues nor 
I have a Portuguese style; fashion is global, 
international.

regressar, gosto de chegar a casa. É raro fazer 
viagens muito longas. No ±nal do ano passa-
do, estive quase três semanas em Macau e 
na China e aí, sim, acho que senti saudades. 

Onde lhe falta ir?
Nunca fui à Austrália e nunca fui à Índia. 
Quando era criança, o meu sonho era ir ao 
Brasil. E fui, aos 19 anos. A partir dessa altura, 
tive a sorte de ir conhecendo todos os sítios 
que verdadeiramente tinha vontade de co-
nhecer. Por causa da pro±ssão, mas também 
porque adoro viajar.

E onde volta sempre?
A Nova Iorque. A Madeira é família, Lisboa é 
casa, Paris é trabalho e Milão também, cada 
vez mais. Mas aquele sítio que me faz falta 
é Nova Iorque. Tóquio também, mas, a ter 
de escolher só um, é Nova Iorque.
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But is there a style that is very 
much your own, that people 
recognise as being Fátima Lopes?
When I was starting out, people used to 
say that everything I designed was too 
sexy but, for me, it was natural; I was not 
really aiming for sensuality. Perhaps be-
cause I was born on an island and spent 
most of the year in a bathing suit at the 
Clube Naval in Funchal; the body was 
never taboo for me, never something to 
hide. I think that was probably my dis-
tinguishing feature, but fashion kept pace 
with time and with me, with my maturity 
and with my growth as a person and as a 
creator. But I do what I feel; this is 100% 
who I am. 

You were born in Funchal but Lis-
bon has captured your heart. Why?
Lisbon is the city I chose as my home. I 
have had lots of opportunities to settle 
in Paris and I have thought about it. But 
every time I considered it, I always came 
to the conclusion that life has a di�erent 
quality in Lisbon. This is my home.

What would you recommend 
tourists see in the city?
Tourists need to see both sides of the city, 
starting with the popular neighbourhoods: 
Alfama and Bairro Alto, but also Cais do 
Sodré and Príncipe Real. And then there 
is the whole Tagus waterfront, which is 
spectacular. The investment in the river 
has greatly enhanced Lisbon. There are 
open-air cafés for pre-dinner drinks, 
restaurants with a view... And tourists 
highly value ultramodern buildings, 
so I would recommend the MAAT – 
the Museum of Art, Architecture and 
Technology – which has become an 
icon. In fact, Lisbon has this duality of 
ancient and modern that is appealing. 
And of course I would recommend our 
gastronomy and our wines. In Portugal, 
we know all about hospitality.

DEPARTURES AND 
ARRIVALS
I imagine you travel a lot. Do you enjoy 
it?
I started travelling when I was very young. I can 
say I have already seen something of the world. 
And I am always ready to go, wherever the desti-
nation might be. I’m not afraid of ¨ying; I think it’s 
the safest way to travel. 

Are you able to think of an airport as a 
place for fashion?
When you arrive in a country, your �rst impres-
sion of it is the airport. And Lisbon Airport has 
been completely modernised. Its size is propor-
tionate to our country, but it is very modern and 
welcoming. Opinions are unanimous that travel-
ling from Lisbon to whatever destination is an in-
creasingly pleasant experience. Portugal did well 
to invest in this modernisation.

But could you have your creations in an 
airport?
Of course I could. It’s well worthwhile. Just 
look at the brands you see in airports. Airports 
are a great showcase. And Lisbon Airport has 
quite rightly invested in expanding its shopping 
facilities. 

Are airports places of departure or 
arrival?
I usually say that I love to depart, but I love to re-
turn. I don’t like standing still; I love to travel. I’ve 
become so used to travelling that I can pack my 
bags in half an hour. But, when the time comes, I 
enjoy arriving back home. I rarely go on very long 
journeys. At the end of last year, I spent nearly 
three weeks in Macau and China, and then I think 
I did feel homesick. 

Where haveń t you been yet?
I’ve never been to Australia or India. When I was 
a child, my dream was to go to Brazil. And I did, 
when I was nineteen. Since then, I have been 
lucky enough to get to go to all the places that I 
really wanted to visit. Not only because of my job 
but also because I love to travel.

And where do you always go back to?
To New York. Madeira is family, Lisbon is home, 
Paris is work, and so, increasingly, is Milan. But 
the place where I need to be is New York. Tokyo 
too, but if I had to choose just one, it would be 
New York.
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DEZ RAZÕES PARA 
VISITAR… TURIM
TEN REASONS TO VISIT... TURIN
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É a quarta maior cidade italiana, mas permanece um dos segredos 
bem guardados do país. Localizada na região do Piemonte, a pouca 
distância de Milão, Turim é uma cidade tranquila, onde o silêncio 
parece correr pelos muitos quilómetros de arcadas que ladeiam as 
ruas de pedra, num cenário emoldurado pelo branco das encostas 
montanhosas dos Alpes. Chamam-lhe «a pequena Paris», devido ao 
encanto das suas praças, monumentos e cafés históricos, teste-
munho de um passado rico e glorioso: afinal, Turim foi a capital do 
ducado dos Sabóia e, após a unificação do país, foi também capital 
do reino de Itália. Não obstante a comparação com a «cidade-luz», 
consegue fugir aos roteiros do turismo de massa. Ainda que atrati-
vos não lhe faltem: ali nasceu o fabricante automóvel Fiat, ali joga 
a mundialmente conhecida equipa de futebol da Juventus e ali foi 
inventado o famoso chocolate com avelã. Não menos importante é 
o facto de, na catedral, se guardar o Santo Sudário.  
O que lhe propomos é que descubra esta cidade do norte de Itália. 
E damos-lhe dez boas razões.

It may be Italy’s fourth-biggest city but it is still one of its best-kept 
secrets. Located in the region of Piedmont, not far from Milan, Tu-
rin is a peaceful city, where the silence seems to run through the 
many kilometres of arches alongside the stone roads, while the white 
mountain slopes of the Alps frame the scenario. It is often referred to 
as “little Paris” because of the charming squares, monuments and 
historic cafés that bear witness to a rich and glorious past. After all, 
Turin was the capital of the Duchy of Savoy and, after the uni cation 
of the country, was also capital of the kingdom of Italy. Despite the 
comparison with the “city of light”, Turin manages to stand apart 
from the mass tourism routes. Yet it has plenty of attractions: it 
was the birthplace of the car manufacturer Fiat, it is home to the 
world-renowned football team Juventus, and it was here that the fa-
mous chocolate with hazelnut was invented. No less important is the 
fact that the cathedral is where the Holy Shroud is kept.  
We suggest you get to know this northern-Italian city better. And 
here are ten good reasons why you should do so.
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A CATEDRAL DE 
TURIM 
Dedicada a São João Batista, a Cate-
dral é um local de romaria religiosa, 
na medida em que aqui está guar-
dado o Santo Sudário, o pano de li-
nho branco que, segundo a Igreja 
Católica, envolveu Cristo quando foi 
sepultado no Santo Sepulcro. O que 
está exposto à adoração dos fiéis é 
uma cópia e apenas excecionalmente 
é mostrado o original, mas a mística 
que envolve esta igreja do século XV 
mantém-se viva. 

A PIAZZA CASTELLO 
É o ponto nevrálgico da cidade para quem 
quiser conhecer os principais monumentos. É 
desta praça que se acede ao Palácio Real, onde 
tudo – da sala do trono aos jardins – merece 
uma visita. Do outro lado, fica a Torre Littoria, 
que, com os seus 100 metros de altura, cons-
tituiu a «vingança» do ditador Mussolini contra 
Turim. A arquitetura «racionalista» opõe-se ao 
barroco monárquico dos palácios da praça. De 
imponência barroca é precisamente a fachada 
do Palácio Madama, onde residiram os duques 
de Sabóia e onde hoje está instalado o Museu 
de Arte Antiga, a não perder.  
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O ESTÁDIO DA JUVENTUS
As bandeiras brancas e pretas, que esvoaçam em muitas janelas, não deixam margem para dúvi-
das, sobretudo se o visitante é adepto de futebol: esta é a cidade da Juventus. O estádio justifica 
uma visita. Se bem que, como acontece em muitas outras cidades europeias, o clube tenha um 
rival – o Torino, cujo equipamento vermelho-seco também marca pontos na cidade.

A MOLE ANTONIELLIANA 
Com os seus 167,5 metros de altura, pode ser vista de vários pontos da cidade. Data do século 
XIX, devendo o nome ao arquiteto que a desenhou, Alessandro Antonelli. Ficou conhecida como 
«mole», porque esta palavra designa, também em italiano, uma «construção grandiosa e maci-
ça». Foi concebida para ser uma sinagoga da comunidade judaica da cidade, projeto que não 
se concretizou, e a câmara converteu-a numa homenagem à unidade do país. Hoje, é um dos 
símbolos da cidade e o estreito elevador panorâmico do seu interior é um verdadeiro ex-libris: 
no final dos seus 85 metros, é possível desfrutar de uma panorâmica da cidade e dos Alpes.  É 
aqui também que fica o Museu do Cinema.

TURIN CATHEDRAL 
Dedicated to Saint John the Baptist, the cathedral is a pilgrimage site insofar as it is here that the Holy 
Shroud is kept. According to the Catholic Church, this is the piece of white linen that Christ was wrapped 
in when he was buried in the Holy Sepulchre. The one on display for the faithful to worship is a copy; 
the original is exhibited only on very rare occasions, but the mystique surrounding this �fteenth-century 
church remains alive. 

THE PIAZZA CASTELLO 
This square is the nerve centre of the city for those who want to visit its main monuments. It is from here that 
you can access the Royal Palace, where everything – from the throne to the gardens – is worth visiting. On 
the other side, you have the Torre Littoria; standing 100 metres tall, this tower was the dictator Mussolini’s 
“revenge” against Turin. The “rationalist” architecture contrasts with the monarchic Baroque of the square’s 
palaces. And Baroque stateliness is precisely what you will �nd in the façade of the Madama Palace, where 
the dukes of Savoy used to live and which is now the Ancient Art Museum. Don’t miss it.  

THE JUVENTUS STADIUM
The black-and-white ¨ags ¨uttering from many windows leave you in no doubt, especially if you are a 
football fan yourself: this is Juventus FC’s home city. The stadium is worth visiting. However, as is the case 
in many other European cities, the club has a local rival – Torino –, whose maroon strip also scores points 
in the city.
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O ESPÓLIO DA FIAT
A marca automóvel que conhecemos como FIAT nasceu em 
Turim, como se percebe descodificando a sigla – Fabbrica 
Italiana Automobili Torino. Foi fundada por Giovanni Agnelli, 
em 1899, tendo permanecido nas mãos da família, até 2014, 
quando se fundiu com a americana Chrysler. No entanto, os 
marcos da sua história permanecem na cidade que a viu nas-
cer, eternizados no Museu do Automóvel. Do primeiro mode-
lo de carro a vapor aos carros de Fórmula 1 atuais, o percurso 
no Museu é enriquecido pelos cenários que ilustram as dife-
rentes épocas, o que torna a visita interessante, mesmo para 
quem não seja apaixonado por carros.

O CHOCOLATE GIANDUIA 
É verdade que a Suíça tem fama de ser a nação do 
chocolate, mas Turim é a capital. Foi aqui que o gianduia foi 
inventado: a história remonta aos tempos de Napoleão e ao 
bloqueio europeu às importações de cacau. Sem matéria-
prima, os mestres chocolateiros da cidade não desistiram: 
criaram uma farinha de avelãs torradas e inauguraram toda 
uma nova época de prazeres. Para provar na infinidade de 
chocolatarias de Turim, sob a forma de bombons, ou num 
dos vários cafés históricos, sob a forma de uma bebida 
quente. É que a bebida mais famosa da cidade é o Bicerin, 
uma mistura de café, chocolate e natas. Para saborear com 
todo o tempo do mundo no famoso café com o mesmo 
nome, Al Bicerin, enquanto os olhos absorvem a elegância 
dos interiores, sugerida pelo trabalhado da madeira escura 
em contraste com o brilho dos candelabros de cristal.

MUSEU EGÍPCIO
É o segundo maior espaço dedicado à egiptologia em todo 
o mundo, ultrapassado apenas pelo Museu do Cairo. Só este 
argumento é suficiente para justificar a visita: foi fundado em 
1824, graças a um conjunto de mais de 5200 peças levadas 
por Bernardino Drovetti, cônsul de França no Egito, no tempo 
de Napoleão. 
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THE MOLE ANTONIELLIANA 
Standing 167.5 metres tall, this landmark building can be seen from various 
parts of the city. Dating from the nineteenth century, it owes its name to the 
architect who designed it, Alessandro Antonelli. It became known as “mole” 
because this word, in Italian, also means a “grand and solid construction”. Al-
though designed as a synagogue for the city’s Jewish community, this project 
never came to fruition and the city council converted it into a tribute to the 
unity of the country. Today, it is one of the symbols of the city and the narrow 
panoramic lift inside is a veritable hallmark. It goes up to a height of 85 metres, 
from where you can admire a splendid panoramic view over the city and the 
Alps.  It also houses the National Cinema Museum.

THE FIAT COLLECTION
The vehicle brand that we know as FIAT was born in Turin, which is easy to 
understand when you see the name written out in full: Fabbrica Italiana 
Automobili Torino. It was founded by Giovanni Agnelli in 1899, and remained 
in the family’s hands until 2014, when it merged with the American Chrysler. 
However, the marks of its history still remain in the city where it was born, 
immortalised in the Automobile Museum. From the �rst steam-driven car to the 
Formula 1 cars of the present day, the route through the museum is enriched 
with scenarios illustrating the di�erent eras, making it interesting even for visitors 
who are not passionate about cars.

GIANDUIA CHOCOLATE 
Switzerland may be known as the nation of chocolate, but Turin is its capital. 
It was here that gianduia was invented. Its history dates back to the time of 
Napoleon, and to the European blockade against cocoa imports. Deprived 
of their raw materials, the city’s master chocolatiers did not give up. Instead, 
they created a ¨our made of toasted hazelnuts and started a whole new era 
of pleasure. To be sampled at one of the city’s countless chocolate shops 
in the form of �lled chocolate sweets or as a hot drink at one of the various 
historic cafés.  Because the best-known drink in the city is Bicerin, a blend of 
co�ee, chocolate and cream. To be savoured with all the time in the world in 
the historic café with the same name, Al Bicerin, while your eyes soak up the 
elegance of the interiors, suggested by the intricately-worked dark wood in 
contrast to the sparkling light of the crystal chandeliers.

THE EGYPTIAN MUSEUM
This is the second-largest space dedicated to Egyptology in the entire world; 
only the Museum of Cairo is bigger. This alone is reason enough to visit. It was 
founded in 1824, thanks to a collection of over 5,200 pieces brought by Ber-
nardino Drovetti, French consul in Egypt, during the time of Napoleon. 
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A VIA ROMA E A VIA GIUSEPPE 
GARIBALDI
São duas das artérias mais cosmopolitas da cidade. A primeira 
é a mais imponente de todas, sendo atualmente o paraíso das 
grandes marcas internacionais, a lembrar a proximidade de Milão, 
uma das capitais da moda. Já a que tem o nome do herói da inde-
pendência italiana é uma artéria pedonal, considerada a segunda 
maior do género na Europa, devido aos seus mais de 900 metros 
repletos de cafés, geladarias, lojas de pronto a vestir, de recorda-
ções e decoração.

MERCADO DE PORTA PALAZZO
É o mais movimentado e multicultural mercado ao ar livre da ci-
dade. Fruta e legumes, roupa ou acessórios eletrónicos, de tudo se 
encontra aqui, a cada fim de semana. Visitá-lo é ter a oportunida-
de de ficar a conhecer um pouco melhor as gentes desta cidade 
com quase um milhão de habitantes.

THE VIA ROMA AND THE VIA 
GIUSEPPE GARIBALDI
These are two of the city’s most cosmopolitan avenues. The  rst is 
the most impressive of all, and is home to a stunning array of stores 
belonging to the big international brands, reminding you that Milan, 
one of the fashion capitals of the world, is not far away. The Via 
Giuseppe Garibaldi, named after the hero of Italy’s independence, is 
a pedestrian avenue. Stretching for over 900 metres, it is considered 
the second-biggest of its kind in Europe and is replete with cafés, ice 
cream parlours, and clothing, souvenir and interior design shops.

PORTA PALAZZO MARKET
This is the busiest and most multicultural open-air market in the city. 
From fruit and vegetables to clothing and electronic accessories, you 
can  nd it all here, every weekend. Visiting it gives you the chance to 
become a bit better acquainted with the people who live in this city 
with a population of almost one million.
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A ANIMAÇÃO NAS MARGENS DO RIO PÓ
Em Turim, pode dizer-se que todos os caminhos vão dar ao Rio Pó. Sobre-
tudo nas noites de sexta-feira e de sábado, quando centenas de pessoas 
se concentram na Piazza Vittorio Veneto, para uma primeira paragem nos 
muitos bares e cafés sob as arcadas, e para descerem depois até ao rio, 
onde a animação musical é o denominador comum às duas margens. Vale 
a pena regressar de dia, para descobrir, a pé ou de bicicleta, aquele que é o 
maior rio de Itália.

ENTERTAINMENT ON THE BANKS OF THE 
RIVER PO
It can be said that, in Turin, all roads lead to the River Po. And this is especially true 
of Friday and Saturday nights, when hundreds of people gather in the Piazza Vittorio 
Veneto for a �rst stop at the many bars and cafés under the arches. From there, they 
head down to the river, where the musical entertainment is the common denominator 
on both banks. It is worth coming back again in daylight, to go for a walk or cycle ride 
alongside Italy’s longest river. 

LISBOA-TURIM 
COM A BLUE AIR
Turim é a segunda rota da companhia aérea 
Blue Air em Lisboa. Esta ligação, com início a 
1 de junho, conta com três voos semanais: às 
terças, quintas e domingos. Os voos diretos 
são operados por um Boeing 737-500, com 
capacidade para 120 passageiros. A low-cost 
romena estreou-se no Aeroporto Humberto 
Delgado com a rota Lisboa-Bucareste, no ve-
rão de 2016.

LISBON-TURIN 
WITH BLUE AIR
Turin is the Blue Air’s airline second route out of 
Lisbon. The ¨ight has been operating three times 
a week since the �rst of June, on Tuesdays, Thurs-
days and Sundays. The Boeing 737 aircraft used 
on the route has a passenger capacity of 120 and 
the ¨ights are direct. The Romanian low-cost car-
rier’s �rst route from Humberto Delgado Airport 
was Lisbon-Bucharest, which began operating 
during the summer of 2016.
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Portugal is recognised worldwide as a producer of wines. Wherever you go 
in Portugal, you will �nd fertile soil that is ideal for vines. And the di�erent 
grape varieties, soils and temperatures combine to produce marvellous 
wines that have won many international awards. This is the heritage that 
you will discover at Portfolio, the shop in Lisbon Airport that showcases 
the very best that Portugal has to o�er. Take us up on our invitation 
and discover some of these emblematic wines that will certainly make 
excellent gifts to take back home with you. 

PORTO TAWNY POÇAS
From the Douro region, as the name suggests, this port is the result 
of the harmonious blend of Touriga Nacional, Touriga Branca, 
Tinta Roriz, Tinta Barroca and Tinto Cão grapes. The grapes are 
harvested manually and the fermentation is controlled with a 

lengthy maceration, interrupted by the addition of 
aguardente brandy. Aged in oak barrels, the 

result is an amber-coloured wine with an 
intense aroma of nuts and smoky ¨avours. It 
is ideal as an aperitif or to drink with dessert.

PORTO FERREIRA 
DONA ANTÓNIA
This is one of the most historic Douro 

brands, resulting from a blend of Touriga 
Francesa, Touriga Nacional, Tinta 

Barroca, Tinto Cão and Tinta Roriz 
grapes. With an alcohol content 
of 19.5%, it is red in colour, with 
orangey tones. The aroma is 
intense and rich, with touches 
of ripe fruit, such as plums and 
apricots; but there are ¨oral notes 
too, with a hint of spices and nuts, 
as a result of ageing in oak barrels. 
It is a full-bodied wine with an 
elegant �nish and is every bit as 
good whether it is served as an 
aperitif or to complement a dessert.

Portugal é um produtor de vinhos reconheci-
do em todo o mundo. De norte a sul, o País é 
terreno fértil para o cultivo da vinha. E das di-
ferenças de castas, de solos e de temperaturas 
fazem-se grandes néctares, premiados interna-
cionalmente. É este património que pode encon-
trar na Portfolio, a loja do Aeroporto de Lisboa 
que é uma montra do que de melhor se faz em 
Portugal. Deixamos-lhe aqui o convite para 
conhecer alguns destes vinhos emblemá-
ticos, na certeza de que constituem um 
presente excelente, no regresso a casa. 

PORTO TAWNY POÇAS
Da região do Douro, como o nome indica, 
resulta da combinação harmoniosa das 
castas Touriga Nacional, Touriga Branca, 
Tinta Roriz, Tinta Barroca e Tinto Cão. 
As uvas são colhidas manualmente, a 
fermentação é controlada com uma pro-
longada maceração, interrompida pela 
adição de aguardente. Envelhecido em 
barricas de carvalho, o resultado é um vi-
nho âmbar, com um aroma intenso a fru-
tos secos e sabores fumados. É ideal como 
aperitivo ou para acompanhar uma sobremesa.

PORTO FERREIRA DONA ANTÓNIA
É uma das marcas do Douro com mais história, resultando 
da combinação das castas Touriga Francesa, Touriga Nacional, 
Tinta Barroca, Tinto Cão e Tinta Roriz. Com um grau alcoólico 
de 19,5 %, apresenta uma cor vermelha com tonalidades ala-
ranjadas. O aroma é intenso e rico, com toques de frutas ma-
duras, como a ameixa e o alperce, mas também florais, a que 
acrescem algumas notas de especiarias e frutos secos, devido 
à evolução em madeira de carvalho. É um vinho encorpado mas 
com um final elegante, que tanto pode ser degustado a abrir 
uma refeição como a complementar uma sobremesa.

PORTFOLIO | STORE

ESTADO LÍQUIDO
LIQUID STATE
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PAI CHÃO – RED
This is one of the excellent wines produced by Adega Mayor in the Alente-
jo, and pays tribute to its founder and to the generosity of nature. With an 

alcohol content of 15%, it is made from Alicante Bouschet and Touriga 
Nacional grapes and is fermented and aged in French oak. Garnet 

in colour, it o�ers good aromatic complexity, with notes of spices 
and black fruits, such as blackberries and blueberries. The palate is 
full-bodied and well-structured, with a long and elegant �nish. It is 
an excellent complement for strongly-¨avoured and well-seasoned 
dishes, such as red meats, roasts and game.

MONTE MEÃO – RED

The Douro region and, more precisely, Quinta de Vale Meão is the 
birthplace of this red wine, made from Touriga Nacional grapes 
that grow in granitic soil. This combination results in a wine with a 
bright but not very deep colour and a ¨oral nose with citrus notes. 
Smooth and elegant in the mouth, it presents excellent acidity with 
noticeable but �ne tannins. It is especially good when paired with 
red meats, lamb, game, grilled �sh, salt cod drizzled with olive oil 
and cheese.

PÊRA-MANCA – 
WHITE

This is one of the outstanding 
wines produced by the Eugénio 
de Almeida Foundation. Made 
from Antão Vaz and Arinto grapes, 
grown in the Alentejo, it is yellow 

in colour and has a persistent 
and complex fruity aroma. 
It has a lively acidity and 
is soft, dry and balanced 
in the mouth. It should be 
served at a temperature of 
between 10o and 12o, and 
is best paired with white 
meats, �sh, salt cod, sea-
food and cheese.

PAI CHÃO – TINTO

É um dos vinhos de excelência da Adega 
Mayor, produtor alentejano, constituindo 
uma homenagem do seu fundador à gene-
rosidade da natureza. Com uma gradação 
alcoólica de 15%, é feito a partir das cas-
tas Alicante Bouschet e Touriga Nacional, 
fermentando e estagiando em carvalho 
francês. De cor granada, apresenta uma 
boa complexidade aromática, com notas 
de especiarias e de frutos negros, como a 
amora e o mirtilo. O paladar é encorpado 
e bem estruturado, com um final elegante 
e de boa persistência. É um ótimo comple-
mento para uma gastronomia intensa e bem 
condimentada, como carnes vermelhas, as-
sados no forno ou pratos de caça.

MONTE MEÃO – TINTO
É no Douro, mais precisamente na Quinta de 
Vale Meão, que nasce este tinto, feito a partir 
de uvas Touriga Nacional que crescem em 
solo granítico. Esta conjunção resulta num 
vinho de cor viva, mas pouco carregada, 
um nariz floral com notas cítricas. Suave e 
elegante na boca, apresenta uma excelente 
acidez, com taninos presentes, mas finos. 
É especialmente recomendado para carnes 
vermelhas, borrego, caça, peixe assado, 
bacalhau regado com azeite e queijos.

PÊRA-MANCA – BRANCO
É um dos vinhos de exceção da Fundação 
Eugénio de Almeida. Produzido a partir das 
castas Antão Vaz e Arinto, cultivadas em solo 
alentejano, apresenta uma cor citrina e um 
aroma frutado persistente e complexo. De uma acidez 
viva, na boca é macio, seco e equilibrado. Deve ser servido 
a uma temperatura entre os 10o e os 12o, para acompanhar 
carnes brancas, peixe, bacalhau, marisco e queijo.

PAI CHÃO – RED
This is one of the excellent wines produced by Adega Mayor in the Alente
jo, and pays tribute to its founder and to the generosity of nature. With an 

noticeable but �ne tannins. It is especially good when paired with 
red meats, lamb, game, grilled �sh, salt cod drizzled with olive oil 
and cheese.
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Quem visita Portugal e, em especial Lisboa, depara-se muito provavelmente com um 
dos ícones do País e da cidade: a sardinha. Quer na oferta gastronómica, quer nos 
espaços comerciais, sobretudo nos mais vocacionados para o turismo. E se a visita 
acontecer em junho, a probabilidade aumenta e haverá sardinhas de todas as cores e 
tamanhos na iconogra±a da cidade.
 
E porquê? A pergunta é legítima e a explicação é simples: a sardinha é, desde 2003, 
símbolo das Festas de Lisboa, o grande momento de celebração da cultura popular. 
As ruas enchem-se então de portugueses e estrangeiros unidos pelo espírito de festa. 
Multiplicam-se os recantos onde se improvisam assadores de sardinhas, o pequeno, 
mas saboroso peixe, que faz, há séculos, as delícias dos portugueses. Manda a 
tradição que se coma à mão, sobre uma fatia generosa de pão fresco. E acompanhada 
de um copo de vinho, também português, claro. Já cantava Amália Rodrigues, diva do 
fado português, que «cheira bem, cheira a Lisboa». E este verão um dos cheiros da 
cidade volta a ser, sem dúvida, o da sardinha acabada de assar nas brasas. 
 

Anyone visiting Portugal, and Lisbon especially, is bound to 
notice one of the icons of the country and its capital: the 
sardine. Sardines can be found on restaurant menus as well 
as in shops and shopping venues, especially those geared 
towards tourism. And if you happen to come here in June, 
the chances are even higher that there will be sardines of all 
sizes and colours to be seen throughout the city.

Why? It’s a valid question and the answer is simple: since 
2003, the sardine has been the symbol of the Festas de Lis-
boa, the high point in the city’s popular cultural celebrations. 
During the festivities, the streets are packed with Portuguese 
and foreigners, united by the party spirit. Dozens of make-
shift grills are set up to cook the small but tasty �sh that has 
been a favourite with the Portuguese for centuries. Tradition-
ally, you put them on a thick slice of fresh bread and eat  it  
with your hands. Then you wash it down with a glass of wine 
– also Portuguese, of course. Amália Rodrigues, the diva of 

SABOR A PORTUGAL
A TASTE OF PORTUGAL
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Mas vem de longe a relação dos 
portugueses com as sardinhas. Ou não 
fosse Portugal um país de marinheiros e 
de pescadores… E se hoje é um símbolo, 
noutros tempos sustentou muitas 
populações, sobretudo as mais rurais, 
que a salgavam e reservavam para mais 
tarde. Alimentou muitas famílias, mas 
também alimentou o imaginário popular 
com expressões transmitidas oralmente 
de geração em geração. É comum ouvir 
dizer «puxar a brasa à sua sardinha», para 
signi±car que se está a defender o que é 
melhor para si próprio; ou «estar como 
sardinha em lata», para dar conta de que 
se está num local muito apertado para o 
número de pessoas que lá estão.
 
Esta referência à lata não é por acaso: 
é que prolifera no nosso país, desde o 
século XIX, a tradição das sardinhas em 
conserva. De preferência em bom azeite 
português. É este sabor a Portugal que 
agora chega ao Aeroporto de Lisboa, com 
uma nova loja a descobrir – O Mundo 
Fantástico da Sardinha Portuguesa. 
Trata-se da concretização de um sonho 
da Fábrica de Conservas da Murtosa, que 
pretendia homenagear este peixe tão 
popular. E conseguiu-o num espaço que 
é, ao mesmo tempo, nobre e popular. Nele 
é possível revisitar o último século da 
História de Portugal e do mundo, numa 
viagem pelo universo das conservas de 
peixe: é que as latas estão numeradas 
de 1916 a 2017, cada uma das datas 
assinalando um acontecimento de relevo 
nesse ano. É um mundo cromático a 
explorar, pois cada década tem uma 
cor de base e cada lata assume uma 
tonalidade própria. Lá dentro, 140 gramas 
de sardinha portuguesa em azeite. Num 
espaço em que o visitante é recebido 
a rigor, com música criada pelo artista 
português Carlos Alberto Moniz. É entrar, 
é entrar, meus senhores, neste verdadeiro 
«circo de latas»  

Portuguese fado music used to sing a very well-known and popular 
song whose chorus goes: “it smells good, it scents of Lisbon”. And 
this summer, one of the city’s scents will, once again and without a 
doubt, be that of sardines, freshly grilled over charcoal. 

The relationship between the Portuguese and sardines is an ancient 
one. After all, Portugal is a land of sailors and �shermen... And if 
today the sardine is a symbol, in the past it provided sustenance for 
many people, especially the country folk who would preserve the 
�sh in salt to eat later on in the year. The sardine fed many families 
but it also fed people’s imagination and creativity, with expressions 
that were handed down from generation to generation. One such 
saying is “puxar a brasa à sua sardinha”, which means literally 
“stoke the �re under your own sardine” and �guratively “look out 
for number one”. Another is “estar como sardinha em lata”, literally 
“being like sardines in a can” to describe a very crowded place.

The reference to a can is no coincidence, however, since canned 
sardines have been traditional in Portugal since the 19th century. 
Preferably canned in good Portuguese olive oil. And it is this taste 
of Portugal that is now making its appearance at Lisbon Airport, 
where there is a new shop for you to discover: O Mundo Fantástico 
da Sardinha Portuguesa (The Fantastic World of the Portuguese 
Sardine). It is a dream come true for the Murtosa Canning Factory, 
which was keen to pay tribute to this very popular �sh. And it has 
succeeded in doing so, in a space that is simultaneously digni�ed 
and down-to-earth. Here you can revisit the last century of the 
history of Portugal and the world, in a journey through the universe 
of �sh canning. The cans are numbered from 1916 to 2017, and 
each date is marked by a signi�cant moment from the year in 
question. It is a world full of colour, waiting for you to explore it, 
since every decade has its own base colour and every can its own 
speci�c tones. Each can contains 140 grams of Portuguese sardines 
in olive oil. In this space you will receive a worthy reception to the 
sound of music by Portuguese artist Carlos Alberto Moniz. Come 
in; come in, ladies and gentlemen, to this veritable “circus of cans”.
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And it’s even harder to resist at Lisbon Airport where there is a space 
devoted entirely to chocolate. The Chocolate Lounge is a tempting 
showcase of the best chocolate from around the world. As well as an 
opportunity to discover the Portuguese art of turning cocoa into a del-
icacy. Because when we talk about the best that the Chocolate Lounge
has to o�er, we are talking about the best Portuguese chocolate too.  
So this is a stop that you de�nitely shouldn’t miss. Whether you want 
to o�er a moment of pleasure to a friend or relative, or are allowing 
yourself to indulge in a special treat. We suggest you start this journey 
with two icons of Portuguese artisanal chocolate: Arcádia and Maria 
Chocolate. Come on, give in to temptation!

ARCÁDIA, CHOCOLATE MAKERS SINCE 
1933.

Located in the heart of Porto, Arcádia positions itself as an artisanal 
confectioner. The brand has been upholding its traditional recipes and 
manufacturing processes since 1933, taking pride in the fact that it 
uses only natural ingredients. It is famous precisely because it pre-
serves the original shapes and ¨avours, while keeping abreast of the 
market’s new trends and demands and adapting to them. The secret 
lies in conciliating respect for the past with an open-minded approach 
to new skills.

E no aeroporto de Lisboa é ainda mais difícil resistir: é que há 
um espaço que lhes é dedicado em exclusivo – a Chocolate 
Lounge é uma loja convidativa onde pode encontrar o melhor da  
chocolataria mundial. E uma oportunidade para descobrir a arte 
portuguesa de transformar o cacau numa iguaria. É que, quando 
falamos dos melhores que que o Chocolate Lounge tem para 
oferecer, falamos também do que de melhor se faz em Portugal.  
É, pois, uma paragem a não perder. Quer para oferecer um 
momento de prazer a um amigo ou familiar, quer para conceder a 
si próprio o direito à indulgência. Propomos-lhe que comece esta 
viagem com dois símbolos da chocolataria artesanal portuguesa: a 
Arcádia e a Maria Chocolate. Venha daí e deixe-se tentar!

ARCÁDIA, A FAZER CHOCOLATES 
DESDE 1933

Localizada em pleno coração do Porto, assume-se como uma 
marca de confeitaria artesanal que, desde 1933, mantém a 
tradição das receitas e dos processos de fabrico, orgulhando-se 
de utilizar apenas produtos naturais. É famosa precisamente por 
preservar as formas e os sabores originais, ao mesmo tempo que 
tem conseguido adaptar-se às novas tendências e necessidades. 
O segredo está na conciliação entre o respeito pelo passado e a 
renovação do saber.
 

É CHOCOLATE 
PORTUGUÊS, COM 
CERTEZA!
PORTUGUESE CHOCOLATE 
IS SUCH A TREAT!
SE HÁ PRESENTES QUE SÃO SEMPRE BEM-VINDOS, OS CHOCOLATES ESTÃO CERTAMENTE ENTRE ELES. QUEM RESISTE A UMA DOCE TENTAÇÃO 
SOB A FORMA DE BOMBOM OU TABLETE? POUCOS, PROVAVELMENTE, MUITO POUCOS…
IF THERE ARE GIFTS THAT EVERYONE IS ALWAYS DELIGHTED TO RECEIVE, CHOCOLATES MUST CERTAINLY BE ONE OF THEM. AFTER ALL, WHO COULD RESIST THE 
SWEET TEMPTATION OF A FILLED CHOCOLATE OR SOME SQUARES OF THEIR FAVOURITE BAR? NOT MANY PEOPLE, PROBABLY, NOT MANY PEOPLE AT ALL.

PORTUGUÊS, COM 

PORTUGUESE CHOCOLATE 
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SARDINHAS
É, provavelmente, o símbolo de Lisboa mais 
reconhecido por quem visita a cidade: as sardinhas 
apresentam-se, aqui, em chocolate de leite ou 
negro, numa caixa que também ela remete para o 
trabalho artesanal e para a tradição.

SARDINES
Sardines are probably the symbol of Lisbon that is 
best-known to the city’s visitors. Here, the sardines 
are made of milk or dark chocolate, and come in a 
box that truly re¨ects the artisanal craft and tradition.

VINHO 
DO PORTO

Juntar Vinho do Porto e chocolate é proporcionar um duplo 
prazer aos sentidos: é o que acontece quando se saboreiam os 
bombons recheados com Porto Calém 10 anos. 

PORT WINE
The combination of port wine and chocolate is doubly delightful 
to the senses; and this is what happens when you taste these 
chocolates, �lled with Calém 10-year-old port. 

CLÉRIGOS
A Torre dos Clérigos é um dos símbolos do Porto, e a Arcádia, sendo natural da cidade, 
não quis deixar de se associar à celebração dos 250 anos da construção. Juntando canela 
e gengibre ao chocolate, estes bombons fazem viajar para o tempo dos Descobrimentos.

CLERIGUS
The Clérigos (Clerics’) Tower is one of the symbols of Porto and Arcádia was keen to be a part 
of its home city’s 250th anniversary celebrations. Thanks to the addition of cinnamon and 
ginger, these chocolates take you on a trip back in time to the days of the Discoveries.

CIDADES
A embalagem destas caixas de chocolates é, só por si, uma 
recordação da passagem por Portugal: Lisboa e Porto são duas 
das cidades nelas representadas, a primeira com a simbólica Torre 
de Belém e a segunda com a icónica Ponte D. Luis I. O interior é 
«recheado» de pequenas tarteletes de chocolate negro e amêndoa.
 

CITIES

The boxes that the chocolates are packed in are, in themselves, a sou-
venir of your visit to Portugal: Lisbon and Porto are two of the cities 
depicted on them, the former by means of the symbolic Belém Tower, 
and the latter by the iconic D. Luís I Bridge. Inside the boxes you will 
�nd little tartlets made of dark chocolate and almonds.
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NAPOLITANAS

São pedaços ±nos de chocolate que 
transformam uma pausa para café numa 
experiência gourmet. E que dão a provar 
o lado doce de Portugal, ao mesmo tempo 
que revelam o lado arquitetónico do país: é 
que as caixas são ilustradas com imagens 
de dez cidades portuguesas. 

NEAPOLITANS
These are thin pieces of chocolate that can 
turn any co�ee break into a gourmet expe-
rience. They not only let you experience the 
sweet side of Portugal but also show you 
something of the country’s architecture, 
since the boxes are illustrated with pictures 
of ten Portuguese cities. 

MARIA CHOCOLATE, UMA DELICIOSA PAIXÃO

Foi da paixão pelo chocolate que nasceu, no Porto, o projeto Maria Chocolate. A 
intenção dos seus fundadores foi, e continua a ser, adoçar a vida das pessoas e 
receber, em troca, sorrisos. Começaram a espalhar felicidade entre os amigos e 
familiares, que se tornaram verdadeiros embaixadores dos chocolates produzidos 
artesanalmente. Daí nasceu o desejo de levar a «fórmula do prazer» a mais pessoas. 
E a Maria Chocolate é este sonho transformado em realidade.

MARIA CHOCOLATE, A DELICIOUS PASSION

It was thanks to this passion for chocolate that the Maria Chocolate project was born, 
in the city of Porto. The aim of the company’s founders was, and still is, to sweeten 
people’s lives and get smiles back in return. They started spreading happiness among 
their friends and relatives, who became veritable ambassadors for the artisanal choc-
olates. And from there, the desire grew to bring this “formula for pleasure” to more and 
more people. Maria Chocolate is that dream come true.
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Gabardine
Trench coat
€1.795
BURBERRY

Pulseira
Bracelet
€9.99
PARFOIS

Relógio
Watch
FRANCK 
MULLER
€10.539
ATTITUDE

Relógio
Watch
FRANCK 
MULLER
€10.539
ATTITUDE

Brincos
Earrings
€3.99
PARFOIS

Mochila
Backpack

€295
MICHAEL KORS

Bikini
Top
€25.90 
Bottom 
brazilian €23.90 
normal €19.90
ACCESSORIZE

Sandálias
Sandals
€125
MICHAEL KORS

Mala
Bag
€695
POLO RALPH LAUREN

Ténis
Sneakers
€119.90
GEOX

Cinto
Belt

SALVATORE 
FERRAGAMO

€325

Colar
Necklace
€149.95
AIRPORTMARKET 

Pulseira
Bracelet
€99
SWAROVSKI 

Pulseira
Bracelet

€55
ADOLFO DOMINGUEZ

Casaco
Jacket
Preço sob consulta
Price on request
WEEKEND MAXMARA

Mala
Handbag
€1.790
SALVATORE FERRAGAMO

Mala
Handbag
€150
GUESS

Clutch
Cortiça/cork
Preço sob consulta
Price on request
ARTESANATO DO AEROPORTO

Óculos
Glasses
€99
CHILI BEANS

Óculos de sol
Sunglasses
Prada
Preço sob consulta
Price on request
SUNGLASS HUT

Sapatos de salto alto
High heels

€125
GUESSCarteira em cortiça

Cork purse
Preço sob consulta
Price on request
ARTESANATO DO AEROPORTO

Sandálias
Sandals
Bali
€247.95
AIRPORTMARKET

LISBON AIRPORT SUGGESTIONS for her

Telemóvel
Smartphone
Huawei P10

€ 659.99
FNAC 
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Pulseiras
Bracelets

€79
(cada/each)

PANDORA
Anéis
Rings
€59
(cada/each)
PANDORA

Óculos de sol
Sunglasses
Vogue
Preço sob consulta
Price on request
SUNGLASS HUT

LISBON AIRPORT SUGGESTIONS for her

Vestido
Dress
€120
ADOLFO DOMINGUEZ

Saco
Bag
Bohemian
€210.95
AIRPORTMARKET

Mala
Handbag
Braccialini
Preço sob consulta
Price on request
FASHION GATE

Mala
Handbag

Longchamp
€430

ATTITUDE

Lenço
Scarf
€295
SALVATORE FERRAGAMO

Calças
Pants
€175

WEEKEND MAXMARA

Mala/Handbag
Vermelha Red €720
Bege Beige €590
Amarela Yellow €490
Castanha Brown €360
CAROLINA HERRERA 

Fato de banho
Swimsuit

€39.99
  WOMEN’SECRET 

Vestido
Dress
€64.95
AIRPORTMARKET

Pulseira
Bracelet
€220
VERSACE

Blusa
Blouse

Preço sob 
consulta
Price on 
request

DESIGUAL

Ténis
Sneakers
€180
BE TREND

Colar
Necklace
€174.95
AIRPORTMARKET

Vestido 
Dress

€32.99
SPRINGFIELD 

Sapatos de salto alto
High heels

€795
VERSACE

Bikini
Top

€19.90 
Bottom 
€19.90

ACCESSORIZE

Camisa
Shirt

Preço sob consulta
Price on request

WEEKEND MAX MARA
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Relógio
Watch
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€16.605
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Polo
Preço sob consulta

Price on request
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Shirt
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Preço sob consulta
Price on request
TRAVEL & BUSINESS 
GATE

Calças
Trousers

Armani Jeans
€155

BE TREND

Carteira
Wallet

€495
ERMENEGILDO 

ZEGNA

Mochila
Backpack
€210
HUGO BOSS

Blusão
Jacket

€1.365
ERMENEGILDO 

ZEGNA
Gravata

Tie
€145

SALVATORE FERRAGAMO

Carteira
Wallet

€495
ERMENEGILDO 

ZEGNA

Camisa
Shirt
Armani Jeans
€170
BETREND

Coluna de som
Sound Column

Marshall 
€269.99

FNAC

T-shirt
€9.99
SPRINGFIELD

LISBON AIRPORT SUGGESTIONS for him
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Chapéu
Cap
€35

RALPH LAUREN

Sweater
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Mochila
Backpack

Preço sob consulta
Price on request

TUMI

Mala de computador
PC suitcase
Preço sob consulta
Price on request
TRAVEL&BUSINESS GATE

Ténis
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Armani Jeans
€150
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Sapatos
Shoes
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Sunglasses
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DUTY FREE STORE

Ursinho
Teddy Bear

€95
CAROLINA HERRERA

Tutu com asas
Tutu with 
wings
€19.90
ACCESSORIZE Vestido

Dress
Preço sob 
consulta
Price on 
request
DESIGUAL

Dragão em madeira
Wooden dragon
€10
ALE-HOP

Relógio
Watch
€50
SWATCH

Calções
Shorts
€95
CAROLINA HERRERA

Diário
Diary
€12.90
ACCESSORIZE

Brincos
Earrings
€29
PANDORA

LISBON AIRPORT SUGGESTIONS for kid’s
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Coelhinho
Bunny

€23.95
AIRPORTMARKET

Carrinha restaurante 
com acessórios 
Food truck with 

accessories
€69.95

IMAGINARIUM

Calções 
Shorts

€55
LACOSTE

Ténis
Sneakers
€160
CAROLINA HERRERA

Almofada
Pillow
€8
ALE-HOP

Perfume
Kaloo Les Amis
€40
DUTY FREE STORE

Chapéu
Cap
€35
LACOSTE

Polo
€70
CAROLINA HERRERA

Caneca
Mug €3
Tampa
Cover €3
ALE-HOP

Chupa Chups Mega 
€10.50
DUTY FREE STORE

Diário
Diary
€12.90
ACCESSORIZE

Bolsa
Handbag

€17.99
SPRINGFIELD

LISBON AIRPORT SUGGESTIONS for kid’s
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Mon Guerlain 
EDP 100 ml
€108
DUTY FREE STORE

Loção de corpo
Body mist romantic 
250 ml
€18
VICTORIA’S SECRET

*Promoção 2 por 
Any 2 for
€79
Amor Amor 
Cacharel
EDT 100ml
DUTY FREE STORE

Biotherm AquaSource
Conjunto exclusivo

Exclusive Gift Set 
€91.50

DUTY FREE STORE

Fleur Musc Narciso Rodriguez 
EDP 100ml 

€86.50 
DUTY FREE STORE 

Creme de Mãos
Hand cream 

Le Beurre de Karit 
150 ml

€22
 L’OCCITANE

Ck One Red
EDT 50 ml

€19.95
DUTY FREE STORE 

Creme
Cream
Divine 

€84
L’OCCITANE

Body fit duo
Anti-cellulite

Clarins
€75

DUTY FREE STORE 

Bombshell 
100ml EDP 

€88
VICTORIA’S SECRET

NOVIDADE
NEW

PROMOÇÃO
PROMOTION

PROMOÇÃO
PROMOTION

PROMOÇÃO
PROMOTION

TRAVEL 
RETAIL

EXCLUSIVES

TRAVEL 
RETAIL

EXCLUSIVES

*Promoção 2 por 
Any 2 for

59€ 
Lacoste

Touch of pink 
EDT 50ml

DUTY FREE STORE

* Promoção válida ao stock existente. Consulte na loja os artigos seleccionados.  / * Subject to availability of stock. See in the store the selected products.

LISBON AIRPORT SUGGESTIONS - beauty & care
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Escova
Brush
€24.40
Tangle Teezer
Parafarmacia
HEALTHY STORE

Maybelline Rock 
Nude
€31.50
DUTY FREE STORE

*Promoção 2 por
2 for
€59
CH CHIC for Men 
EDT 60ml
DUTY FREE STORE

Shampoo seco
Dry shampoo

€5.25
Klorane

PARAFARMACIA

Eros Pour Femme
€100

EDT 100ML
VERSACE 

Look in a box
Mac 

€67.50
DUTY FREE STORE

Kit de viagem
Travel Kit
Clarins
€42
DUTY FREE STORE

Leite de amêndoas
Almond milk 
concentrate 

200ml
€41

L’OCCITANE

Bulgari Aqua Atlantic 
EDT 100 ml 
€75
DUTY FREE STORE

NOVIDADE
NEW

PROMOÇÃO
PROMOTION

TRAVEL 
RETAIL

EXCLUSIVES

* Promoção válida ao stock existente. Consulte na loja os artigos seleccionados.  / * Subject to availability of stock. See in the store the selected products.

Sabonete aromatizado
Gold & Blue Soap 
In Jewel Box 
150G 
€19.95
AIRPORTMARKET

LISBON AIRPORT SUGGESTIONS  - beauty & care
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Doces Regionais 
Regional Sweets
€9.95
DREAMS GOURMET

Vodka miniaturas
Small bottles
Absolut Vodka 
5x5 cl
€22.50
DUTY FREE STORE

Geleia de 
laranja
Orange jam
€11.75
HEDIARD

*Promoção 2 por 
Any 2 for 

€32
DUTY FREE STORE

Chocolates
Godiva
€32
CHOCOLATE 
LOUNGE

Foie Gras
Canard Entier

€70.40
HEDIARD

Chupa Chups 
Smurfs 
€8.50
DUTY FREE STORE

Sardinha fumada em azeite
Smoked sardine in olive oil 

€4.65
 Sardinha em azeite 

Sardine in olive oil 
€3.85 

DREAMS GOURMET

PROMOÇÃO
PROMOTION

* Promoção válida ao stock existente. Consulte na loja os artigos seleccionados.  / * Subject to availability of stock. See in the store the selected products.

LISBON AIRPORT SUGGESTIONS - taste & try
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Vinho Branco
White wine
Pêra-Manca
€38.80
DREAMS GOURMET

Chocolates
400 gr
Arcádia
€17.50
CHOCOLATE LOUNGE

Compotas caixa
Box jam
6x30 gr 
€13.50
DUTY FREE STORE

Chocolate
Neuhaus 

€54
CHOCOLATE LOUNGE

Chá 
Tea

DARJEELING 
G.F.O.P.
€15.65

HEDIARD

Chocolates
Valrhona
8 barras

8 bars
€38.50

CHOCOLATE LOUNGE

Mala 
Bag

Kinder ChocoBox
€9

CHOCOLATE LOUNGE

LISBON AIRPORT SUGGESTIONS  - taste & try
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Vinho Branco
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Filigrana
Filigree
Preço sob consulta
Price on request
ARTESANATO DO AEROPORTO

Sardinhas em azeite
Sardines Iin olive oil

(cada/each)
€3.50

DUTY FREE STORE

Azulejos 
pequenos
Small tiles
7,50cm x 7,50cm 
(cada/each)
€4.15
DIVERS

Saco alfazema
Lavender bag

Preço sob consulta
Price on request

ARTESANATO DO AEROPORTO

Miniaturas Vinho do Porto 
Port Wine miniatures
Fonseca
5X5 cl
€12
DUTY FREE STORE

Caixa de
pastéis de nata
Cream custard tart box
€9.90
DUTY FREE STORE

Travesseiros de Sintra
Sintra sweets
Casa do Preto
€8.50
DUTY FREE STORE

Gin Sharish 
Blue

500 ml
€52.70

DREAMS GOURMET

Queijo de Azeitão
Cheese from Azeitão

DOP 
€10.95

DREAMS GOURMET

Azeite aromatizado 
com oregãos

Oregano infused olive oil 
€12.65

DREAMS GOURMET

Livro de frases Portuguesas 
Portuguese phrases book

€6.31
DIVERS

Postal Lisboa
Lisbon postcard
(cada/each)
€1
DIVERS

Coreto decorativo
Decorative bandstand
Preço sob consulta
Price on request
ARTESANATO DO AEROPORTO

BEST LISBON SOUVENIRS
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Santo António (pequeno)
Saint Anthony (small)
€19.95
PORTFOLIO

Sabonete aromático
Aromatic soap
Hello Portugal 

€6
AIRPORTMARKET

Vela
Candle
€17.95
PORTFOLIO

Lisboa de Pessoa
Book
€22.90
DIVERS

Sardinha
Sardines
€18.90
Bordallo Pinheiro
PORTFOLIO

Andorinha de porcelana (pequena)
Porcelain Swallow (small)
€7.50
PORTFOLIO

Agenda
Notebook

€22.50
PORTFOLIO

Guia de Lisboa
Lisbonne Guide
€6
DIVERS

Camisola
T-shirt

Preço sob consulta
Price on request

SPORTS AT HEART

Vinho do Porto 
Porto Wine Messias  

 1966 
€158

DREAMS GOURMET

Mochila de 
cortiça

Cork 
Backpack

€99.95
PORTFOLIO

Galo de Barcelos
Barcelos Cork
Preço sob consulta
Price on request
ARTESANATO DO AEROPORTO

BEST LISBON SOUVENIRS
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UM ROTEIRO DE PRAZER E LAZER
AN ITINERARY OF PLEASURE AND LEISURE
O AEROPORTO DE LISBOA É MUITO MAIS DO QUE UMA PORTA DE 
EMBARQUE PARA O RESTO DO MUNDO OU UMA PORTA DE ENTRA-
DA EM PORTUGAL. É UM CONVITE PARA DESCOBRIR UM VERDADEIRO 
ROTEIRO DE PRAZERES, PROPORCIONADO DESDE LOGO PELA VASTA 
OFERTA DE ESPAÇOS COMERCIAIS, ONDE A MODA PONTUA, MAS ONDE 
HÁ TAMBÉM LUGAR PARA A CULTURA E O LAZER. E ONDE A OFERTA É 
COMPLEMENTADA, DE FORMA IRRESISTÍVEL, PELAS MUITAS PROPOS-
TAS GASTRONÓMICAS CONCEBIDAS PARA UMA SABOROSA PAUSA.  

Lisbon Airport is much more than a gateway to 
the rest of the world or a port of entry into Por-
tugal. It is an invitation to discover a pleasurable itinerary, 
immediately provided by the wide range of commercial 
spaces, where fashion rules, but where you can also �nd 
a place for culture and leisure. And where the o�er is irre-
sistibly complemented by the many gastronomic proposals 
designed for a gourmet break.  

HÁ MODA NO AEROPORTO
Seja para se mimarem, seja para uma compra para alguém especial, os passa-
geiros encontram no aeroporto de Lisboa uma montra das melhores marcas 
de moda, mas também muitos outros espaços comerciais vocacionados para 
uma compra de última hora.
Não faltam razões para espreitar esta montra e consultar o nosso Guia de 
A a Z.

THERE’S FASHION IN THE AIRPORT
Whether it’s for a personal shopping or to purchase a little 
something for someone special, at Lisbon Airport, passen-
gers �nd a showcase of the best fashion brands, and also 
many other commercial spaces for a last minute purchase.
There’s no shortage of reasons to peep at these window dis-
plays and consult our A to Z Guide.

Absolut Beauty é um convite a aproveitar o tempo 
que falta até ao embarque para uma experiência de 
cuidados do corpo, face e cabelo em nome próprio.
Absolut Beauty is an invitation to take advan-
tage of the time remaining until your ̈ ight is due, to 
treat yourself to a spa experience that will awaken 
your senses and leave you feeling beautiful.

Entrar na Accessorize é entrar num mundo 
de brilho e estilo, reservado para as últimas 
tendências de cada estação.
Walking into Accessorize is entering a world of 
sparkle and style, reserved for the latest trends of 
each fashion season. 

Já na Divers encontra o local perfeito para es-
colher as leituras de bordo, bem como tabaco, 
gomas e outras tentações.
And at Divers you’ll �nd the perfect place to 
choose your on-board reading, as well as ciga-
rettes, sweets and other temptations.

O mundo dos cosméticos está na Inglot, onde a oferta é de alta 
qualidade a preços acessíveis, sempre com muita cor.
The world of cosmetics can be found at Inglot, where the o�er is of the 
highest quality at a�ordable prices and there’s a color for every taste 
or necessity.

TERMINAL 1
FAÇAMOS UMA PRIMEIRA PARAGEM NA ÁREA PÚBLICA DE PARTIDAS
LET’S MAKE A STOP AT THE PUBLIC DEPARTURES AREA
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ENTREMOS AGORA NA ÁREA RESTRITA DO TERMINAL 1
NOW, LET’S ENTER THE RESTRICTED DEPARTURES AREA TERMINAL 1

O luxo e o bom gosto marcam presença no es-
paço Adolfo Dominguez, que promete tornar 
as compras mais requintadas e cosmopolitas.
Luxury and good taste are a constant presence 
at Adolfo Dominguez, which promises to make 
shopping the �nest and most cosmopolitan.

Na Airport Market, entre marcas de criadores 
nacionais e internacionais – Milk & Beach, Miss 
June, Laranjinha, entre outras, encontra uma vasta 
oferta de moda e acessórios para crianças e adul-
tos.
At the Airport Market, among national and in-
ternational designer brands – Milk & Beach, Miss 
June, Laranjinha, among others, you’ll �nd a wide 
range of fashion and accessories for children and 
adults.

Levar um pouco de Portugal na bagagem é o que 
propõe a loja de Artesanato do Aeroporto, 
onde desde a joalharia em ±ligrana, passando 
pela cortiça até diversas loiças e têxteis regionais 
de artesanato típico. Muitas são as opções.
Taking a bit of Portugal in your baggage is what 
Artesanato do Aeroporto is there for. From 
�ligree jewellery to cork products, tableware and 
tipical hand crafted textiles, the options are plenty.

Mais internacional é a proposta da Attitude, 
montra das recentes coleções das prestigiadas 
marcas de acessórios de luxo: Longchamp, Bvlgari, 
Tag Heuer, Omega, entre outras. 
Attitude has an international o�er, as it showcas-
es luxury accessories from the latest collections of 
prestigious brands like: Longchamp, Bvlgari, Tag 
Heuer, Omega, among others.

Entrar na Accessorize é entrar num mundo 
de brilho e estilo, reservado para as últimas 
tendências de cada estação.
Walking into Accessorize is entering a world of 
sparkle and style, reserved for the latest trends of 
each fashion season. 

Ale-Hop Os presentes mais divertidos estão 
aqui. Uma loja para todas as idades que reúne 
acessórios e utilidades, que dão mais cor e ale-
gria ao seu dia a dia.
Ale-Hop The most fun gifts are here. A store for all 
ages, which also sells accessories and utilities that 
will bring more colour and joy to your daily life.

TERMINAL 1
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As tendências em acessórios de moda , das mais 
prestigiadas marcas internacionais, estão na 
Betrend – Armani Jeans, Furla, DKNY, Coccinelle, 
Love Moschino, entre outras.
Fashion accessory trends, from the most presti-
gious international brands, are found at Betrend 
- Armani Jeans, Furla, DKNY, Coccinelle, Love 
Moschino, among others.

Na Burberry domina o padrão que tornou a mar-
ca tão caraterística e intemporal, com propostas 
de vestuário e acessórios inspiradas no estilo bri-
tânico.
Here you’ll �nd the check design that turned 
Burberry into one of the most characteristic and 
timeless brands of all, with proposals for clothing 
and accessories which have been inspired by the 
British style for years.

Calvin Klein é outro criador que dispensa 
apresentações, recebendo o espaço no 
aeroporto as coleções mais exclusivas para 
homem e mulher.
Calvin Klein is another designer who needs no 
introduction. This store at the airport receives 
the most exclusive collections for both men and 
women.

Na Chilli Beans reina um acessório que já se 
tornou indispensável: os óculos de sol. Há mo-
delos para todos os rostos e personalidades.
Chilli Beans has an accessory that has become 
indispensable and reigns to date: sunglasses. 
There are models for all the faces, tastes and per-
sonalities.

A atitude da Desigual é de inovação e diver-
são, com as peças de vestuário e acessórios de 
moda a simbolizarem os valores positivos da 
marca.
Clothes and accessories at Desigual are innova-
tive and fun, with garments and fashion acessories 
that symbolize the brand’s positive values.

O nome de Carolina Herrera também é si-
nónimo de exclusividade. Deixe-se apaixonar 
pela roupa e acessórios para homem, mulher 
e criança.
The fashion brand name Carolina Herrera is also 
synonymous of exclusivity. Let yourself be inspired 
and fall in love with the clothes and accessories for 
men, women and children.
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Na Dreams Gourmet o convite é para des-
cobrir um mundo de sabores, com destaque 
para o que de mais saboroso Portugal tem 
para oferecer.
At Dreams Gourmet, the invitation is to dis-
cover a world of ¨avours, especially those that are 
the tastiest Portugal has to o�er.

E na Duty Free Store é mesmo o mundo 
que se abre: cosmética, perfumes, bebidas, 
cigarros e charutos, chocolates e vinho do 
Porto. Está tudo reunido na mesma loja.
The world is unlocked for you at the Duty Free 
Store: Cosmetics, perfumes, drinks, cigarettes and 
cigars, chocolates and Port Wine: all under one 
single roof.

A elegância masculina passa pelo espaço 
Ermenegildo Zegna, onde encontra as 
tendências mais atuais na linha de pronto a vestir.
Masculine elegance is what awaits you at 
Ermenegildo Zegna, where you will �nd the 
most current trends in prêt-a-porter.

A moda marca também presença na Fashion 
Gate,  com propostas de peças de vestuário 
e acessórios das marcas G. Star Raw, Calvin 
Klein, Pepe Jeans, Melissa e Bracillini.
The hippest fashion brands are also present at 
Fashion Gate, with clothing and accessories 
from the brands G. Star Raw, Calvin Klein, Pepe 
Jeans, Melissa and Bracillini.

Já na Divers encontra o local perfeito para es-
colher as leituras de bordo, bem como tabaco, 
gomas e outras tentações.
And at Divers you’ll �nd the perfect place to 
choose your on-board reading, as well as ciga-
rettes, sweets and other temptations.

A loja Duty Free Store Express apresenta 
uma seleção dos melhores artigos em pro-
moção de perfumaria e cosmética, bebidas e 
artigos nacionais. Este espaço distingue-se 
pelas suas ofertas atrativas e produtos exclu-
sivos para todos os per±s de passageiro.
The Duty Free Store Express presents a range 
of the best promotion articles of perfumes and 
beauty, beverages and national products. This 
space marks a di�erence due to its attractive o�ers 
and exclusive products for all types of passenger.
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Dedicada aos que viajam em lazer ou em tra-
balho, a FNAC oferece uma grande variedade 
de leitura, música, videojogos e gadgets.
Dedicated to those who travel for leisure or busi-
ness, FNAC o�ers a wide variety of reading, music, 
video games and gadgets.

A Guess é o espaço ideal para quem aprecia 
acessórios com um look trendy mas também 
sexy.
Guess is the perfect place for those who love ac-
cessories that look trendy, but with added sex-ap-
peal.

Na Geox, o foco é a excelência do produto, 
assente em soluções tecnológicas inovadoras, 
para calçado e vestuário que respira.
At Geox, the focus is on product excellence, based 
on innovative technological solutions for footwear 
and clothing that breathes.

Hugo Boss é sinónimo de moda. As suas co-
leções dinâmicas e cosmopolitas variam entre 
os visuais desportivos e jovens, e os estilos 
mais requintados e luxuosos. 
Hugo Boss is synonymous of fashion. Its dy-
namic and cosmopolitan collections, range be-
tween sporty and youth visuals and the most re-
�ned and luxurious styles. 

Já a Imaginarium é o paraíso para miúdos 
e graúdos, com os seus mil e um brinquedos.
Imaginarium is an idyllic spot for both young 
and old with its 1001 toys.

Mil e um são também os aromas da 
L’Occitane, com uma vasta oferta de produ-
tos para os cuidados do corpo.
1001 are also the scents available at L’Occitane, 
with a wide range of bodycare products.
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O símbolo da Lacoste identifica-se facil-
mente e remete para a intemporalidade das 
coleções, presentes também na loja do aero-
porto.
The Lacoste symbol is easily identifiable and 
refers to the timelessness of their collections, also 
present at the airport.

Na MaxMara domina o minimalismo do es-
tilo, traduzido em peças de vestuário, malas e 
outros acessórios de moda.
At MaxMara you’ll �nd a unique style of clothing, 
bags and other fashion accessories that combine 
minimalism, functionality and elegance.

E na Michael Kors destaca-se a singularida-
de do design, com as propostas a transporta-
rem para o glamour e o chic intemporal.
The uniqueness of the design at Michael Kors 
will transport you into a world of accessories with 
timeless glamour and style.

Intemporal é a MontBlanc, marca de escrita 
com mais de 100 anos e que representa 
qualidade, elegância e estatuto.
Speaking of timeless, MontBlanc is a symbol 
of writing excellence with over 100 years, 
representing quality, elegance and status.

O mundo fantástico da Sardinha Um 
espaço onde a sardinha é rainha, numa galeria 
de latas que representam um século de 
história de Portugal e do mundo. Com uma 
paleta de cores irresistível e decoração a rigor, 
a que não falta um carrossel. 
A space where the sardine reigns supreme, in a 
gallery of cans that represent a century in the his-
tory of Portugal and the world. With an irresistible 
palette of colours and trendsetting décor that even 
includes a merry-go-round.

Únicas são também as peças da Pandora, 
trabalhadas manualmente com toda a delica-
deza.
Unique are also the items found at Pandora, each 
one carefully hand-made.
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Uma marca feita de Portugal e de tudo o que 
Portugal é feito: é assim a Portfolio, com 
uma oferta rica em artesanato, cultura, design, 
joalharia, moda e sabores.
A brand that represents Portugal and everything 
Portugal is made of: this is Portfolio, with a rich 
o�er of crafts, culture, design, jewelry, fashion and 
¨avours.

Na Polo Ralph Lauren o estilo é inspirado 
nos jockeys e convertido em peças que equi-
libram com so±sticação o desportivo e o mo-
derno.
At Polo Ralph Lauren style is inspired by jockeys 
and converted into pieces that balance sport and 
modernity with sophistication.

Também a Rimowa merece uma visita, com a 
sua vasta coleção de malas de viagem, cartei-
ras, cintos e outros acessórios.
Rimowa is also worth visiting, with its vast col-
lection of suitcases, wallets, belts and other acces-
sories.

A Parfois é uma marca portuguesa que já 
conquistou o mundo com a sua gama com-
pleta de acessórios, sempre renovada.
Parfois is a Portuguese brand that has already 
conquered the world with its complete range of 
constantly renewed accessories.

Na Porsche Design o espírito é o dos au-
tomóveis, aliado agora à moda, com diversas 
propostas de acessórios de viagem.
The name says it all. Porsche Design has the 
spirit of automobiles, now allied with fashion, and 
it has a wide range of o�ers for travel accessories.

No espaço Salvatore Ferragamo marca 
presença o design de inspiração italiana, num 
portefólio que inclui artigos de marroquinaria, 
seda, acessórios e os emblemáticos sapatos.
Salvatore Ferragamo represents the epitome of 
Italian-inspired design, in a portfolio that includes 
articles of leather goods, silk, accessories and their 
iconic shoes.
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Outro espírito é o que está presente na 
Spring�eld, dedicada a um segmento mais jovem 
e descontraído, mas com personalidade forte.
Another spirit is that which is presented at 
Spring�eld, dedicated to a segment that is 
younger and more laid back, but with a strong 
personality.

Sports at Heart, loja dedicada aos fãs do 
desporto-rei, com artigos promocionais de vá-
rios clubes europeus.
Sports at Heart, shop dedicated to the fans of 
the king sport, o�ering an array of merchandising 
items from several european football clubs.

Na Swarovski brilham os cristais, incrustados 
em jóias e peças decorativas.
Crystals sparkle at Swarovski, encrusted in 
jewelry and decorative pieces.

Com o rigor suíço, a Swatch aposta no fator 
surpresa, com relógios em modelos divertidos 
e provocadores.
With Swiss rigor, Swatch bets on the wow factor, 
with watches that are both fun and provocative to 
wear.

Para complemento de qualquer look nada 
como uns óculos de sol. Na Sunglass Hut 
propostas não faltam.
To complement any look, there’s nothing like sun-
glasses and at Sunglass Hut there is no shortage 
of o�ers.

A Travel & Business Gate é o espaço ideal 
para escolher as últimas tendências de malas 
e acessórios de viagem. 
The ideal space to choose the latest tendencies in 
bags and travel accessories is at Travel & Busi-
ness Gate. 
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Women’Secret, também há segredos no 
feminino, guardados na coleção de roupas 
interior, de dormir e de banho.
There are also feminine secrets at Women’Secret, 
kept in the underwear, loungewear and swimwear 
collections.

Na loja Versace o ambiente é luxuoso e con-
temporâneo, próprio para acolher a coleção de 
prêt-a-porter e de acessórios para homem e 
mulher da marca italiana.
At the Versace store, the environment is luxuri-
ous and contemporary, perfect to host the Italian 
brand’s prêt-a-porter and accessories collection 
for men and women.

E na Victoria’s Secret, o segredo é o da be-
leza feminina, com propostas de lingerie, pro-
dutos de beleza e acessórios que inspiram e 
mimam as mulheres.
And at Victoria’s Secret, the secret is feminine 
beauty, with proposals for lingerie, accessories and 
beauty products that inspire and pamper women.

Com origem nos Estados Unidos, as malas e 
acessórios de viagem Tumi, conferem estilo, 
proteção e conforto aos seus bens.
With origin in the USA, the travel bags and acces-
sories of Tumi, o�er style, protection and comfort 
to your belongings.
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TERMINAL 2

Já na Divers encontra o local perfeito para es-
colher as leituras de bordo, bem como tabaco, 
gomas e outras tentações.
And at Divers you’ll �nd the perfect place to 
choose your on-board reading, as well as ciga-
rettes, sweets and other temptations.

Ale-Hop Os presentes mais divertidos estão 
aqui. Uma loja para todas as idades que reúne 
acessórios e utilidades, que dão mais cor e ale-
gria ao seu dia a dia.
Ale-Hop The most fun gifts are here. A store for all 
ages, which also sells accessories and utilities that 
will bring more colour and joy to your daily life.

E na Duty Free Store é mesmo o mundo 
que se abre: cosmética, perfumes, bebidas, 
cigarros e charutos, chocolates e vinho do 
Porto. Está tudo reunido na mesma loja.
The world is unlocked for you at the Duty Free 
Store: Cosmetics, perfumes, drinks, cigarettes and 
cigars, chocolates and Port Wine: all under one 
single roof.

A Parfois é uma marca portuguesa que já 
conquistou o mundo com a sua gama com-
pleta de acessórios, sempre renovada.
Parfois is a Portuguese brand that has already 
conquered the world with its complete range of 
constantly renewed accessories.

Para complemento de qualquer look nada 
como uns óculos de sol. Na Sunglass Hut 
propostas não faltam.
To complement any look, there’s nothing like sun-
glasses and at Sunglass Hut there is no shortage 
of o�ers.

ÁREA RESTRITA PARTIDAS
DEPARTURES RESTRICTED AREA
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A world of ¨avours is what pas-
sengers will �nd in the food 
court at Lisbon Airport. And 

there are ¨avours for everyone: for 
those who want a more traditional 
meal or for those who want to ven-
ture into more gourmet tendencies; for 
those who only want a light meal or 
for those who prefer a snack; and even 
for those who cannot resist a sweet or 
quite simply for those who just need 
a comforting co�ee or cool o� with a 
drink.

Um mundo de sabores é o que en-
contram os passageiros na área 
de restauração do aeroporto de 

Lisboa. E há sabores para todos os gostos: 
para quem pretende uma refeição mais 
tradicional ou para quem se quer aven-
turar nas tendências mais gourmet; para 
quem deseja uma refeição ligeira ou para 
quem prefere petiscar; e ainda para quem 
não resiste a um doce ou para quem só 
precisa reconfortar-se com um café ou 
refrescar-se com uma bebida.
Vale a pena conhecer este mundo. 

ÁREA PÚBLICA DE PARTIDAS | DEPARTURES PUBLIC AREA TERMINAL 1

Mundo 
de 
sabores

Uma pausa no tempo: é assim no Clocks, 
cuja seleção gastronómica convida a viver o 
ambiente “Happy Food & Good Spirits”, com 
assinatura do chef Chakall.
A pause in time: this is how you’ll feel at Clocks, 
whose gastronomic selection invites you to enjoy 
the «Happy Food & Good Spirits» environment, with 
Chef Chakall’s signature dishes.

Para um sabor bem português, o local ideal 
é o Delta Café, onde também não faltam as 
opções de pastelaria.
For authentic Portuguese ¨avour, the ideal spot is 
the Delta Café, where there are no shortage of 
pastry options.

No Grab & Fly, o nome diz tudo: a oferta 
adapta-se à necessidade de cada passageiro e 
às diferentes horas do dia, com produtos sem-
pre frescos, embalados e prontos a levar.
At Grab & Fly the name says it all: the o�er �ts 
the needs of each passenger and at di�erent times 
of the day, with fresh products that are packaged 
and ready to go.

A proposta do Heineken Grand Café é fazer 
da cerveja o ±o condutor de uma refeição que 
pode passar por pastelaria, snacks, hambúr-
gueres e sushi.
Heineken Grand Café proposal is to make beer 
the leitmotif of a meal that can be either pastries, 
snacks, burgers or sushi.

À la carte é o modelo do La Pausa Restaurante, 
ideal para refeições requintadas num espaço 
harmonioso.
À la carte is the model at La Pausa Restaurante, 
ideal for �ne dining in harmonious surroundings.

La Pausa Self- Service, local ideal para uma 
breve pausa para uma refeição mais rápida e 
ligeira. Com tanta variedade, não vai ser fácil 
escolher.
La Pausa Self- Service, ideal for a quick break 
for a faster and lighter meal. With so much variety, 
it won’t be easy to choose.

A WORLD OF FLAVOURS
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O Chocolate Lounge é uma montra para os 
melhores chocolates do mundo, apresentados 
em luxuosas embalagens: para saborear e ofe-
recer.
The Chocolate Lounge is a showcase of the best 
chocolates in the world, presented in luxurious 
packaging: to taste and o�er.

Se entrar no Cockpit encontra uma carta repleta 
de tapas, tachinhos com comida reconfortante, 
tostas, pregos, sopas e saladas, completa com 
uma vasta oferta de cafetaria e uma prática opção 
de sanduíches on the go.
If you enter the Cockpit you’ll �nd a menu �lled 
with tapas, casseroles of comfort food, hot sand-
wiches, soups and salads, complemented with a 
wide o�er of pastries and a practical choice of on-
the-go sandwiches.

Já a Dots Bakery é ponto de paragem obri-
gatório para quem queira experimentar paste-
laria moderna – há que provar os bagels ou os 
famosos dots.
If modern pastry is something you want to 
experience, then Dots Bakery is a must-see to 
taste the bagels or the famous dots.

Mas quem não dispensa os sabores portugue-
ses tem de passar pelo First Class Café: aqui 
a ementa é cuidada e variada, com um toque 
tradicional.
But for those of you who don’t want to go 
without Portuguese Îavours, you must try 
the First Class Café: here the menu is varied 
and given the best attention, with a traditional 
twist.

O Delta Café Central é local ideal para sabo-
rear um café de qualidade e uma das muitas 
opções de pastelaria.
The Delta Café Central, is the ideal place to 
have a good cup of coÏee and one of the best 
pastries.

Deliciosas são também as propostas da Gelati 
di Chef: neste quiosque, alia-se a qualidade 
dos gelados e das sobremesas frias à criativida-
de de um chef e o resultado é irresistível.
Delicious are also the suggestions at Gelati di 
Chef: at this kiosk, the quality of the ice-creams 
and cold desserts is combined with the chef’s cre-
ativity and the result is irresistible.
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Outros são os sabores da KFC: com provas 
dadas em todo o mundo, o frango é o produto-
estrela, seja em saladas, sanduíches ou pe-
daços, mas também sob a forma de hot wings 
e crispy strips.
Others are the ¨avours of KFC: proven throughout 
the world, the chicken is the star product, whether 
it’s in salads, sandwiches or in pieces, but also in 
the form of hot wings and crispy strips.

Uma experiência gastronómica indescritível, 
inovadora e criativa é o que promete a 
Hediard, herdeira da tradição parisiense 
de delicatessen. Destaca-se o Foie gras, a 
charcutaria ibérica e a pâtisserie.
An indescribable, creative and innovative dinning 
experience is what the Hediard promises, heir of 
the Parisian delicatessen tradition. Highlighted is 
the foie gras, the Iberian charcuterie and the pâ-
tisserie.

Muito sabor, mas para quem não quer per-
der muito tempo com uma refeição, é o que 
propõe a Go Natural: um sushi bar, saladas 
e massas confecionadas ao momento, mas 
também sanduíches, wraps e sumos naturais, 
são escolhas deliciosas e saudáveis.
A lot of ¨avour for those who don’t want to spend 
too much time on a meal is what Go Natural  is all 
about: a sushi bar, salads and pastas made right 
on the spot, but also sandwiches, wraps and fresh 
juices are delicious and healthy choices.

Apreciada em todo o mundo é igualmente a 
McDonald’s, que junta aos famosos ham-
búrgueres opções cada vez mais diversi±ca-
das, como as saladas e as sopas. Propostas 
ideais para quando o tempo é limitado.
Also equally enjoyed all over the world is 
McDonald’s, adding increasingly diverse options, 
such as salads and soups to their famous ham-
burgers. Suggestions that are ideal for when time 
is limited.

No Mercado respira-se um pouco de portuga-
lidade: inspirado nos mercados tradicionais, este 
espaço oferece algumas das iguarias que dão 
fama à gastronomia nacional, como os pastéis de 
bacalhau ou os pastéis de nata.
At the Mercado one can breathe in a little bit of 
Portugal: inspired by traditional markets, this spot 
o�ers a few of the delicacies that represent our 
national cuisine, such as the pastéis de bacalhau 
(cod�sh cakes) or the pastéis de nata (custard 
tarts).

Saudável e cómoda – é esta a ±loso±a da Natural 
Break, que inova diariamente com escolhas em 
que dominam os produtos frescos e onde não 
falta o tradicional café.
Healthy and convenient – this is Natural Break’s 
philosophy, a place that innovates daily with choic-
es in which fresh produce dominate and where you 
can’t miss the traditional portuguese co�ee.

out & about #4 verão/summer 2017

p. 120



revista do aeroporto de lisboa /// lisbon airport magazine

p. 121



Um lugar representativo da arte de viver à francesa 
é a Paul, onde o prazer da degustação dos produ-
tos nos transporta para as tradicionais pastelarias 
e padarias francesas.
A place that represents the art of French living is 
Paul, where the pleasure of tasting their products 
transport us to the traditional French bakeries and 
pâtisseries.

Já a Pizza Hut proporciona uma experiência 
degustativa diferenciada, com as fatias de piz-
za a oferecerem as mais variadas combinações 
e sabores.
Pizza Hut provides us with an alternative taste ex-
perience, with the slices of pizza o�ering the most 
varied combinations and ¨avours.

E antes de embarcar por que não uma paragem 
no Specially? Entre sanduíches, pastelaria, 
saladas, massas e cafetaria, há muito por onde 
escolher.
And before boarding, why not make a stop at Spe-
cially ? Among sandwiches, pastries, salads, pasta 
and cafeteria service, there is much to choose from.

Na  coÏee house Starbucks o café é rei, mas 
pode ser provado de mil e uma maneiras, só 
rivalizando com os chocolates quentes e os 
frapuccinos.
At the Starbucks co�ee house - co�ee rules, but 
it can be tasted in 101 ways, only rivaling the hot 
chocolates and the frappuccinos.

Sweet Colors  é o local onde cada cor tem 
um doce e delicado sabor. Um paraíso de gu-
loseimas.
Sweet Colors  is the place where each colour has 
a sweet and delicate ¨avour inviting you to enjoy a 
paradise of treats.

O Tasty 2 Go está estrategicamente 
colocado para satisfazer os seus desejos de 
última hora. Sanduíches, wraps, fruta fresca, 
pastelaria variada, sumos, chocolates e café 
quente para levar.
Tasty 2 Go is strategically placed to meet your 
last minute desires. Sandwiches, wraps, fresh fruit, 
pastries, juices, chocolate and hot co�ee to go.

Na Versailles, a mais emblemática pastelaria de Lisboa, pode 
saborear verdadeiras iguarias e pratos preparados na imponente 
Rotisserie.
At Versailles, Lisbon’s most emblematic pâtisserie, you can enjoy true 
delicacies and dishes prepared on the grand Rotisserie.
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Já o My Bistro é uma autêntica casa de igua-
rias, nos dois conceitos em que se apresenta: 
o Food Concept e o CoÏee & Drinks, com uma 
luminosa esplanada exterior.
On the other hand My Bistro is an authentic 
house of delicacies, in the two concepts in which 
it’s presented: the Food Concept and the Co�ee & 
Drinks, with a bright outdoor terrace.

Na Padaria Lisboa, o convite é para degustar 
o pão típico português acompanhado de um 
conceituado café Nespresso, num ambiente 
que remete para as padarias tradicionais.
At Padaria Lisboa, the invitation is to taste the 
traditional Portuguese bread, accompanied by a 
prestigious Nespresso machine, in an environment 
that takes you back to traditional bakeries.

Entre gelados, waÐes, crepes e batidos, difícil 
é escolher um dos muitos sabores irresistíveis 
do quiosque da Olá. 
Between ice-creams, waÂes, crepes and milk-
shakes, the most diÃcult task is to choose one of 
the many irresistible ¨avours of the Olá kiosk. 

Um regresso ao passado é também o que 
acontece na Starbucks, espaço onde o me-
lhor grão de café do mundo marca presença.
A return to the past is also what happens at Star-
bucks, the place where the best co�ee beans in 
the world are present.

RELAY As viagens de avião pedem boas leitu-
ras. Encontre aqui as novidades, os lançamen-
tos e as reedições da melhor literatura.
RELAY Plane journeys and a good book go hand 
in hand. Here you can �nd new titles, recently re-
leased books and second editions of the best inter-
national literature.

Cores Doces é um local onde cada cor tem 
um doce e um sabor delicado: um verdadeiro 
paraíso de guloseimas.
Cores Doces is a place where each color has a 
sweet taste and a delicate ¨avour: a real paradise 
of sweets.
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Espaço descontraído e contemporâneo, 
com videowall com canais desportivos, a 
Servejaria é o local ideal para petiscar e 
apreciar cervejas de marcas nacionais e 
internacionais. Dispõe de serviço Take Away.
Servejaria is a relaxed and modern spot, with 
videowall and sports channels; perfect for a snack 
and a beer (national or international brand).Has 
Take Away service.

O espaço, Tasty 2Go está estrategicamente colocada para satisfazer os 
seus desejos de última hora. Sanduíches, fruta fresca, pastelaria variada, 
sumos e chocolates para levar.
Tasty2Go Strategically placed to meet your last minute desires. Sandwiches, 
freshfruit, pastries, juices and chocolates to go.

Encontre no espaço Nespresso, uma varie-
dade de cafés e receitas quentes e frias, im-
plementada por pastelaria criteriosamente se-
lecionada. Disponível também serviço de Take 
Away, pronto a levar a bordo. 
Nespresso is an international reference brand 
driven by high standards, both product and service 
wise. It o�ers a variety of co�ees and hot and cold 
recipes with a Ready to Fly service.

Apreciada em todo o mundo é igualmente a 
McDonald’s, que junta aos famosos ham-
búrgueres opções cada vez mais diversi±ca-
das, como as saladas e as sopas. Propostas 
ideais para quando o tempo é limitado.
Also equally enjoyed all over the world is 
McDonald’s, joining increasingly diverse options, 
such as salads and soups to their famous ham-
burgers. Suggestions that are ideal for when time 
is limited.

Na Confeitaria Nacional, uma viagem a 
não perder pela doçaria tradicional portugue-
sa, com a assinatura da mais antiga Confeitaria 
de Lisboa.
At Confeitaria Nacional, a journey you cannot 
miss through the typical Portuguese pastries in the 
hands of the oldest bakery in Lisbon.

ÁREA PÚBLICA DE PARTIDAS | DEPARTURES PUBLIC AREA TERMINAL 2

ÁREA RESTRITA DE PARTIDAS | DEPARTURES RESTRICTED AREA TERMINAL 2
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Não vai querer perder…
You don’t want to miss...

HOTÉIS DE LISBOA 
LISBON HOTELS

O que nos leva a escolher um hotel? Conforto, serviço, localização… Certamente. Mas 
saiba que os hotéis de Lisboa escondem uma mão-cheia de pequenos prazeres de 
que vai querer desfrutar e que o vão fazer voltar, uma e outra vez, para os conhecer  
sem exceção… Os hotéis de Lisboa estão de portas abertas, convidando os turistas 

a testemunhar a arte de bem receber: a±nal, é possível experimentar todo este mundo de sen-
sações sem estar hospedado. Porque não subir ao topo e apreciar um cocktail com vista para a 
cidade ou jantar num restaurante gourmet? Ou ainda saborear momentos de puro relaxamento 
num spa ou tomar um café enquanto descontrai ao som da música? Aqui ±ca, pois, o convite, 
sob a forma de pequenos apontamentos que vos levarão certamente a querer conhecer mais 
do que estes hotéis têm para oferecer. E têm muito, acredite!

O HOTEL DAS CELEBRIDADES
Celebridades do mundo do cinema e da música têm escolhido o Hotel Dom Pedro 
Palace para ±car quando se deslocam a Lisboa. Qual o segredo? O luxo dos quartos e a 
gastronomia gourmet do Il Gattopardo, o restaurante inspirado no ±lme homónimo de 
Luchino Visconti e que oferece, além dos manjares italianos, uma vista deslumbrante.

THE CELEBRITY HOTEL
Celebrities from the world of cinema and music have chosen the Hotel Dom Pedro Palace 
to stay in when they visit Lisbon. What’s the secret? The luxury of the rooms and the gour-
met cuisine of Il Gattopardo, the restaurant inspired by Luchino Visconti’s  lm The Leopard, 
which, in addition to Italian dishes, has a fabulous view.

What makes us choose a hotel? 
Comfort, service, location... 
Certainly. But you should 
know that Lisbon’s hotels 

hide a multitude of little pleasures that you 
will want to enjoy and that will make you 
want to return time and time again, so you 
get to know them all... Lisbon’s hotels are 
waiting to welcome you, and invite the tour-
ist to enjoy the art of hospitality  rst hand: 
what’s more, you can experience this world 
of sensations without being a guest. Why 
not come up and appreciate a cocktail with 
a view over the city, or dine in a gourmet 
restaurant? Or even savour moments of pure 
pleasure in a spa or enjoy co�ee while you 
unwind to the sound of music? So, here’s your 
invitation, in the form of brief notes that will 
surely make you want to know more about 
what these hotels have to o�er. And they of-
fer a lot, believe me!
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UM JARDIM NO CORAÇÃO DA CIDADE 
A localização é, sem dúvida, um dos grandes atrativos do BessaHotel Liberdade, 
já que se situa numa das artérias mais cosmopolitas e movimentadas da cidade. 
No interior, também não faltam motivos para escolher ou visitar o hotel. O terraço 
é de passagem obrigatória: um jardim vertical em toda a fachada acolhe quem ali 
queira desfrutar de um banho de sol ou de um cocktail, na descontração propor-
cionada pela piscina interior, envolta em luz natural, todo o ano.

VINTAGE COMFORT IN THE HEART OF THE CITY 
The Vintage Lisbon is located in a completely renovated 19th 
century building. The classic yellow ochre facade, decorated 
by jacarandas, invites you to enter into an appealing vintage 
atmosphere, in which everything suggests relaxation and distinction: 
from the pastel tones to the subtle lighting; from the black and white 
photographs of old Lisbon to the historic decorative pieces. And, to 
relax, it’s well worth going up to the panoramic terrace, where all 
year round you can enjoy a meal or a drink, with a superb view of 
the houses that climb up to the Castelo de S. Jorge.

CONFORTO VINTAGE NO CORAÇÃO DA CIDADE 
É num edifício do século XIX, completamente renovado, que se 
situa The Vintage Lisboa. A clássica fachada em amarelo, orna-
mentada de jacarandás, convida a entrar num apelativo ambiente 
vintage, onde tudo apela ao repouso e à distinção: dos tons pas-
tel à iluminação subtil; das fotogra±as a preto e branco de Lisboa 
antiga às peças decorativas com história. E, para descontrair, vale 
a pena subir ao terraço panorâmico, onde durante todo o ano é 
possível fazer uma refeição ou tomar uma bebida, com uma vista 
soberba para o casario que sobe até ao Castelo de S. Jorge. 

A GARDEN IN THE HEART OF THE CITY 
Its location is undoubtedly one of the great 
attractions of the BessaHotel Liberdade, as it 
stands on one of the city’s most cosmopolitan 
and busy thoroughfares. Inside, there is also no 
shortage of reasons to visit the hotel. The ter-
race is a must-see: a vertical garden  lling the 
whole facade welcomes anyone who wants to 
catch a little sun or enjoy a cocktail, in the re-
laxed atmosphere provided by the indoor swim-
ming pool, bathed in natural light all year round.
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LUZ E MODERNIDADE 
Se fosse possível descrever o VIP Grand Lisboa Hotel & Spa com uma 
única palavra ela poderia ser «luz». Porque este é um hotel luminoso: desde 
logo, porque as áreas são desafogadas, os tetos altos e as escadarias amplas, 
mas também porque os materiais foram cuidadosamente escolhidos para 
reÎetir a luz – o vidro e a pedra conjugam-se de forma harmoniosa com o 
branco e o metálico da decoração.

LIGHT AND MODERNITY 
If it were possible to describe the VIP Grand Lisboa Hotel & Spa in a single 
word, that word might be “light”. This is a luminous hotel:  rstly because the 
spaces are uncluttered, the ceilings high and the stairs are generous, and 
secondly because the materials were carefully chosen to re«ect the light – the 
glass and the stone combine harmoniously with the white and metal of the 
decoration.

FUSÃO DE DESIGN E TECNOLOGIA 
Localizado no mais recente centro empresarial de 
Lisboa, o Parque das Nações, o VIP Executive Arts é o 
exemplo perfeito de como é possível conciliar o design 
com a tecnologia, em prol do conforto. É, sem dúvida, 
um espaço vanguardista, onde a arte marca presença: 
aliás, o visitante é recebido, ainda no exterior, por 
um colorido mural de azulejos pós-modernista, que 
mostra bem a singularidade deste hotel.

A FUSION OF DESIGN AND TECHNOLOGY 
Located in Lisbon’s newest business centre, the Parque 
das Nações, the VIP Executive Arts is the perfect exam-
ple of how design can be combined with technology in 
the pursuit of comfort. It is undoubtedly an avant-gar-
de space, where art makes its presence felt: indeed, the 
visitor is welcomed, while still outside, by a colourful 
mural of post-modern ceramic tile that well illustrates 
the unique character of this hotel.
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CHARME CLÁSSICO
O requinte impera no VIP Executive 
Diplomático Hotel: toda a decoração, 
dos espaços comuns aos quartos, 
foi inspirada no estilo clássico, 
proporcionando a quem o visita uma 
clara sensação de conforto. Todos os 
pormenores contribuem – dos tecidos 
ao mobiliário, das peças de arte às Îores 
naturais que pontuam em todas as salas, 
dos múltiplos pontos de iluminação ao 
piano clássico, passando pelo imponente 
espelho de talha dourada. 

CENTRALIDADE MODERNA 
No VIP Executive Saldanha tudo foi pensado para acolher as mais recentes tendên-
cias da hotelaria europeia. Este é um hotel moderno e cosmopolita, ideal para quem 
não dispensa as últimas tecnologias, mas também não quer abdicar do conforto. Com a 
particularidade de Lisboa ter inspirado a decoração das áreas públicas, com imagens que 
evocam a alma da cidade e dos lisboetas.

MODERN CENTRALITY 
In the VIP Executive Saldanha everything has been considered to accommodate the latest 
trends in European hotels. This is a modern and cosmopolitan venue, ideal for those who have 
to have the latest technologies but do not want to give up comfort. In particular, Lisbon is the 
inspiration for the decoration of the hotel’s public areas, with images that evoke the spirit of 
the city and its inhabitants.

CLASSIC CHARM
Sophistication is key in the VIP Executive Diplomático Hotel: the entire decor, from 
the public spaces to the rooms, was inspired by classic style, providing those who visit 
it with a clear sense of comfort. All the details contribute to this – from the fabrics to 
the furniture, from the artworks to the natural «owers that feature in all areas, from the 
multiple lighting sources to the classic piano, and on to the impressive gilded and carved 
wooden mirror. 
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LUZ, NATUREZA E ARTE
É esta trilogia que torna o VIP Executive Entre Campos Hotel & Conference 
distintivo, graças ao traço arquitetónico único de Ricardo Boffil e Telmo Barata. O 
expoente máximo desta combinação é o jardim interior, espaço onde o verde do-
mina e onde é possível desfrutar de uma refeição em plena tranquilidade. Para 
maior descontração, nada melhor do que a piscina interior, a sauna e o banho turco. 

LIGHT, NATURE AND ART
This is the trilogy that makes the VIP Executive Entre Campos Hotel & Con-
ference  distinctive, due to the unique architectural lines of Ricardo Bo¶l and Telmo 
Barata. The consummate expression of this partnership is the interior garden, a space 
in which green predominates and a meal can be enjoyed in complete tranquility. To 
relax even further, what better than the indoor pool, the sauna and the Turkish bath? 

TERRAÇO COM VISTA PARA A CIDADE
Do terraço do VIP Executive Eden Aparthotel, o 
olhar perde-se sobre o centro histórico de Lisboa: dali 
avista-se a Avenida da Liberdade até ao Marquês de 
Pombal, as ruas simétricas da Baixa e o Castelo de S. 
Jorge. O bar e a piscina panorâmica sazonal são o ex-
libris deste hotel nascido num edifício emblemático da 
art déco em Lisboa, completamente recuperado e já 
merecedor de vários prémios. 

TERRACE WITH A VIEW OVER THE CITY
From the terrace of the VIP Executive Eden Aparthotel, one’s gaze 
becomes lost on the historic centre of Lisbon: from there you can see 
the Avenida da Liberdade all the way to the Marquês de Pombal, the 
symmetrical streets of the Baixa and the Castelo de S. Jorge. The panoramic 
bar and seasonal swimming pool are the ex-libris of this hotel which was 
created within a landmark art déco building in Lisbon that was completely 
renovated and has already won numerous awards. 

revista do aeroporto de lisboa /// lisbon airport magazine



UMA CASA FORA DE CASA
É como estar em casa: é assim que os hóspedes se sentem no 
VIP Executive Marquês Aparthotel, graças à hospitalidade 
com que são recebidos e ao conforto que encontram, quer nas 
salas comuns, quer nos quartos. A cereja no topo do bolo é a 
piscina exterior panorâmica, onde é possível descontrair e be-
ne±ciar de uma magní±ca vista sobre a cidade.

A HOME AWAY FROM HOME
It’s like being at home: that’s how the guests feel at the VIP 
Executive Marquês Aparthotel, thanks to the hospitality with 
which they are welcomed and the comfort that they  nd, in both 
the public spaces and the rooms. The cherry on the cake is the 
panoramic outdoor pool, where you can relax and appreciate a 
magni cent view over the city. 

CONFORTO E CONVENIÊNCIA 
Localizado num dos polos empresariais da cidade, mas também próxi-
mo de algumas atrações culturais e turísticas, o VIP Executive Zurique 
Hotel concilia conveniência e conforto, apresentando-se como um hotel 
ideal para estadias de negócio. Mas também de lazer, constituindo a pisci-
na exterior um atrativo a que é difícil resistir nos meses de verão.

COMFORT AND CONVENIENCE 
Located in one of the city’s business hubs, but also 
near many of the cultural and tourist attractions, the 
VIP Executive Zurique Hotel combines conveni-
ence and comfort in a hotel that’s ideal for business 
trips. It’s also great for leisure, and the outdoor pool is 
an attraction that’s hard to resist during the summer 
months.
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REFÚGIO ENTRE VIAGENS
As viagens são o fio condutor da decoração do Tryp Lisboa Aeroporto, ou não estivesse 
o hotel, como o nome indica, na área de influência do aeroporto de Lisboa. Mas não é só 
a decoração: aqui multiplicam-se os convites para empreender verdadeiras viagens – ao 
conforto dos quartos, que convidam ao repouso; ao prazer da gastronomia, um remix 
de tradicional com internacional; e, sobretudo, ao bem-estar proporcionado pelo spa 
– piscina interior e exterior, jacuzzi, sauna, banho turco, ginásio, salas de massagens e 
tratamentos de beleza, tudo se conjuga para momentos de puro relaxamento. 

RECORDAR A EXPO’98
Metade experiência, metade destino. É assim que 
o Tryp Lisboa Oriente se apresenta. Situado no 
Parque das Nações, uma das zonas mais emble-
máticas da cidade, é um dos guardiões das me-
mórias da Expo’98, a exposição mundial cujo tema 
foram os oceanos. E foram os oceanos que, em 
apontamentos nos quartos e nas áreas públicas, 
inspiraram a recente renovação desta unidade, de 
privilegiada localização. 

REMEMBERING EXPO’98
Half experience, half destination. That’s how the 
Tryp Lisboa Oriente introduces itself. Sited in  Par-
que das Nações, one of the most emblematic areas 
of the city, it is one of the guardians of the memory of 
Expo’98, the world fair whose theme was the oceans. 
And it was the oceans that, in the details of the rooms 
and public areas, have inspired the recent renovation 
of this building, with its privileged location. 

A HIDEAWAY BETWEEN JOURNEYS
Journeys are the theme that runs through the decor 
of the Tryp Lisboa aeroporto, as befits the hotel 
which, as its name indicates, is located in the immedi-
ate vicinity of Lisbon airport. But it’s not just the decor: 
here there are numerous invitations to embark on gen-
uine journeys – to the comfort of the rooms, which in-
vite you to relax; to the pleasure of the cuisine, a remix 
of the traditional and international; and, above all, to 
the well-being provided by the spa – indoor and out-
door pool, jacuzzi, sauna, Turkish bath, gym, massage 
and beauty treatment rooms, everything combined to 
provide in moments of pure relaxation. 
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IDEAL PARA NEGÓCIOS 
À muito conveniente localização, entre o æroporto de Lisboa e o 
centro da cidade, junta-se à existência de 12 salas de conferên-
cias e banquetes para tornar o Radisson Blu Hotel Lisboa num 
destino privilegiado para a realização de eventos pro±ssionais e 
empresariais. Os quartos foram igualmente concebidos para o 
viajante de negócios, que neles encontrará um espaço de trabalho.

O CINEMA COMO INSPIRAÇÃO
Recebeu os primeiros visitantes em 1941, o 
que o torna uma referência na hotelaria lis-
boeta. Mas o Hotel Flórida não ficou parado 
no tempo: pelo contrário, renovou-se, apre-
sentando-se com um design inspirado no ci-
nema. Os amantes da sétima arte encontram 
aqui a atmosfera perfeita para um regresso aos 
clássicos dos anos 50 e 60, guiado por Marilyn 
Monroe, Alfred Hitchcock, Audrey Hepburn ou 
Humphrey Bogart. 

THE CINEMA AS INSPIRATION
It received its  rst guests in 1941, and became 
a reference among Lisbon hotels. But the Hotel 
Flórida did not become frozen in time: on the 
contrary, it has renewed itself, and now features 
a design inspired by the cinema. Lovers of the 
seventh art will discover the perfect atmosphere 
here to return to the classics of the 1950s and 
60s, guided by Marilyn Monroe, Alfred Hitchcock, 
Audrey Hepburn or Humphrey Bogart

IDEAL FOR BUSINESS 
The extremely convenient location, between Lisbon air-
port and the city centre, combined with the existence of 12 
conference and banqueting rooms, makes the Radisson 
Blu Hotel Lisboa a privileged destination for holding 
professional and business events. The rooms were similar-
ly designed for the business traveller, who will  nd them to 
be a place in which they can work comfortably.
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THE SPIRIT OF THE MARQUIS
OF POMBAL 
In a seventeenth century building in the 
Baixa Pombalina (the central area designed 
by the Marquis of Pombal), you will  nd 
the Behotelisboa, one of the newest in 
the capital, which has inherited the art of 
hospitality. The spirit of the original has 
been respected, and a new space created in 
which tradition and the contemporary come 
together. Lisbon is always present, in the 
rooms and in the common areas, in the black 
and white images that surprise us by being 
sprinkled with coloured details.

SOFISTICAÇÃO URBANA
É no topo de uma das sete colinas que ±ca 
o Ritz Four Seasons Hotel Lisboa, de 
onde se pode admirar um impressionante 
postal da cidade. No interior, respira-se 
elegância, graças às réplicas de mobiliá-
rio do século XVII e à exclusiva coleção de 
arte contemporânea portuguesa. A so±sti-
cação estende-se à oferta gastronómica e 
a exclusividade impera no spa.

URBAN SOPHISTICATION
The Ritz Four Seasons Hotel Lisboa sits 
atop one of the seven hills, from where you 
can admire an impressive postcard view of 
the city. Inside it exudes elegance, due to 
the reproduction of the 17th century furni-
ture and the exclusive collection of contem-
porary Portuguese art. The sophistication 
extends to the gastronomic o�ering and to 
the exclusivity that pervades the spa.

ESPÍRITO POMBALINO 
É num edifício setecentista da baixa pombalina que se encontra o Behotelisboa, um 
dos mais recentes da capital e um herdeiro da arte de bem receber. O espírito original foi 
respeitado, criando um espaço onde a tradição e a contemporaneidade se cruzam. Lisboa 
está sempre presente, nos quartos e nas áreas comuns, em imagens monocromáticas, que 
surpreendem por serem polvilhadas de pormenores coloridos.
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INSPIRAÇÃO RUMO A CASCAIS
De Lisboa a Cascais, os quatro Hotéis Vila 
Galé têm como denominador comum 
a vista – primeiro, a do Tejo, depois a do 
oceano Atlântico. No Ópera, a vista é para 
o rio, numa unidade onde os amantes das 
árias clássicas se sentem em casa, não 
só pela decoração, mas também pelos 
momentos ao vivo. Já no Vila Galé Collec-
tion Palácio dos Arcos, a inspiração é a da 
poesia, «declamada» em todos os quartos. 
Mas a vista não falta: quer da varanda do 
bar, quer do amplo jardim que emoldura o 
palácio. No Vila Galé Estoril, a praia está 
praticamente à porta, mas ficar pela pisci-
na também é opção recomendada. No Vila 
Galé Cascais, a marina oferece-se ao olhar, 
e os amplos jardins, a piscina exterior e o 
mar disputam a preferência dos visitantes.

REFÚGIOS DE CHARME
Os cinco Hotéis Heritage Lisboa são verdadeiros refúgios de charme 
na cidade. Na artéria mais nobre, destaca-se o azul da fachada do He-
ritage Avenida Liberdade Hotel, onde o traço antigo do edifício ganha 
nova vida com uma decoração moderna. Bem perto, é possível reviver o 
glamour dos anos 40 no Hotel Britania, onde impera a genuinidade da 
alma lusa. Do outro lado da avenida, o Hotel Lisboa Plaza é um espaço 
de aconchego, que traz à memória os ambientes solarengos. Memórias 
há-as também, e muitas, em As Janelas Verdes, palacete onde todos os 
pormenores evocam o romance. Já no Solar do Castelo, as evocações 
são históricas, dado o privilégio de estar entre muralhas medievais. 

CHARMING REFUGES
The  ve  Heritage Lisboa Hotels are truly charming refuges in the city. 
On the noblest thoroughfare, the blue façade of the Heritage Avenida Liber-
dade Hotel stands out, where the old lines of the building take on new life 
with a modern decor. Close by, you can relive the glamour of the 1940s in 
the Hotel Britania, where the authentic spirit of the Portuguese prevails. 
On the other side of the avenue, the Hotel Lisboa Plaza is a cosy space that 
brings a sun- lled atmosphere to mind. There are also plentiful memories, 
in the little palace of Janelas Verdes, where every detail evokes romance. In 
the Solar do Castelo, the memories evoked are historical, given the privilege 
of being within medieval walls. 

INSPIRATION, BOUND FOR CASCAIS
From Lisbon to Cascais, the four Vila Galé Hotels have a common denominator: the view –  rst the Tejo, then the Atlantic Ocean. In the Ópera, the view 
is of the river, in a building in which lovers of classic arias will feel at home, not just because of the decor, but also for the live moments experienced. In the 
Vila Galé Collection Palácio dos Arcos, the inspiration is that of poetry, “recited” in all the rooms. But there’s no shortage of views: whether from the bar’s 
varanda, or the generous garden that frames the palace. In the Vila Galé Estoril, the beach is practically at your doorstep, but staying poolside is also highly 
recommended. In the Vila Galé Cascais, the marina provides a  ne view, and the guests are spoilt for choice between the extensive gardens, the outdoor 
pool and the sea.
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PORTA DE ENTRADA NA CIDADE
Localizado numa das entradas da cidade de Lisboa, o VIP Executive Santa Iria 
Hotel foi pensado para responder às exigências de uma viagem de negócios, com 
uma oferta vocacionada para a realização de eventos pro±ssionais, mas também 
para proporcionar momentos de conforto e lazer. 

UM HOTEL ESTRATÉGICO 
Quando a conveniência é o que mais se valoriza 
num hotel, o VIP Inn Berna Hotel é a escolha 
perfeita. Oferece aos hóspedes acessos fáceis ao 
æroporto, bem como uma localização privilegiada 
junto ao centro ±nanceiro e empresarial da cidade, 
su±cientemente próxima do centro histórico para 
proporcionar belos passeios. 

A STRATEGICALLY-LOCATED HOTEL 
When convenience is what you value most in a hotel, 
the VIP Inn Berna Hotel is the perfect choice. Its 
proximity to the airport makes it ideal for guests 
travelling by air, but it also boasts a prime location 
next to Lisbon’s  nancial and business centre, as well 
as being su¶ciently close to the historic centre to 
alloow some  ne walks. 

GATEWAY TO THE CITY
Located at one of the entrances to the city of Lisbon, 
the VIP Executive Santa Iria Hotel was designed 
to respond to the needs of business travellers. The 
hotel is ideally suited as a venue for business events, 
while still o�ering comfortable accommodation and 
various leisure facilities.
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UM ROOFTOP A NÃO PERDER
Quer viaje em lazer, quer viaje em 
negócios, o Holiday Inn Lisboa é 
a escolha certa, pois ±ca próximo 
dos principais pontos empresariais 
e de interesse turístico. E, 
independentemente do motivo, 
não se pode perder o ex-libris deste 
hotel: o bar Highview é o espaço 
ideal para relaxar com uma bebida 
ou com um mergulho refrescante 
numa das piscinas com melhor vista 
sobre a cidade.

CENTRO DE NEGÓCIOS
O hotel Holiday Inn Lisbon-Continental ±ca situado a 10 minutos do Aeroporto 
e próximo da estação de metro  e paragem de autocarros Campo Pequeno, com 
fácil acesso à Baixa de Lisboa. Escolha certa tanto para estadias de negócios 
como de lazer. Dispõe de Bar, Restaurante, Room Service, Business Center, Salas 
de reunião para conferências e banquetes, Ginásio, Estacionamento, Cabeleireiro 
e Loja de Recordações.

BUSINESS CENTRE
The Holiday Inn Lisbon-Continental is located just 10 minutes from the airport 
and within short distance of metro and bus stop “Campo Pequeno” with easy access to 
downtown. Ideal for both business and leisure travellers. Facilities and services include 
Bar, Restaurant, Room Service,  Business Center, Meeting Rooms, Mini Gym, Parking, 
Hairdresser and Gift Shop. Free Wi  internet access in all Rooms and Public Areas.

AN UNMISSABLE ROOFTOP TERRACE
Whether you are travelling for leisure or on business, the 
Holiday Inn Lisboa is the right choice, since it is close to 
Lisbon’s main business area as well as the top tourist attractions. 
And whatever your reason for visiting the city, you won’t want 
to miss the hotel’s hallmark – the Highview is the perfect place 
to unwind with a drink or go for a refreshing dip in a pool that 
boasts one of the best views over the city.
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HOTEL 3K EUROPA
The Hotel 3K Europa is a veritable colour palette. 
Every «oor is decorated in a di�erent hue and the 
colour schemes are also re«ected inside all of the 
140 rooms. And, in every one of them, you can 
“travel” to one of Europe’s many capitals, from 
London and Amsterdam to Vienna and Moscow. 
The journey continues when you step outside, since 
the hotel’s prime location means you will be able to 
enjoy a wonderful stroll on the recently refurbished 
Avenida da República.

HOTEL METRÓPOLE
Mesmo no coração de Lisboa, em pleno Rossio, este edifício romântico do séc. XIX recebe 
os seus hóspedes desde 1917, num quadro revivalista dos Anos 20, e constitui o ponto de 
partida ideal para a descoberta a pé desta cidade fascinante. Com toda Lisboa à sua porta, os 
hóspedes têm fácil acesso ao poético Chiado, à Alfama medieval e ao boémio Bairro Alto, às 
lojas de luxo da Avenida da Liberdade e ao comércio tradicional da Baixa, à frente ribeirinha do 
Tejo e aos principais locais históricos. Os quartos, com vista frontal sobre a praça e o castelo, 
têm uma panorâmica inesquecível.

HOTEL METRÓPOLE
Wonderfully located in Lisbon’s Rossio Square, at the very heart of the Pombaline city centre, this ro-
mantic nineteenth-century building has been welcoming guests since 1917. The ambience is 1920s 
revivalist and the location could not be better for guests wanting to explore this fascinating city on 
foot.  The whole of Lisbon is on your doorstep and you will have easy access to the poetic Chiado, 
mediaeval Alfama and Bohemian Bairro Alto, not to mention the high-end boutiques at Avenida da 
Liberdade, the traditional shops in the city centre, the Tagus waterfront and the main historical sites. 
The view from the rooms overlooking the square and the castle is simply sublime.

HOTEL 3K EUROPA
Uma verdadeira palete de cor. É assim o Hotel 3K Europa. E tudo porque cada 
piso tem uma tonalidade diferente, reÎetida em apontamentos no interior dos 
seus 140 quartos. Em todos eles é possível «viajar» para uma das muitas capitais 
europeias, de Londres a Amesterdão, de Viena a Moscovo. A viagem continua 
no exterior, já que este hotel tem uma localização privilegiada, na recentemente 
renovada Avenida da República, cujos passeios vale a pena aproveitar.
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HOTEL PRAIA MAR
Entre Lisboa e Cascais, em frente à maior praia da Costa do 
Estoril, numa localização em que o Atlântico assume todo o 
protagonismo, o Praia Mar é perfeito para quem quer estar 
junto a Lisboa e, simultaneamente, numa praia calma com um 
panorama maravilhoso. A arquitetura interior deste hotel de 
praia, conceito dos anos 60, exprime o melhor que o básico 
moderno design europeu concebe e propõe-lhe o ambiente 
ideal para uma estadia de lazer, repouso ou trabalho. Os 
quartos frontais oferecem-lhe vistas magní±cas para o mar 
e o restaurante Rosa dos Ventos, localizado no 8.º andar, uma 
panorâmica deslumbrante de 270o sobre toda a costa.

HOTEL JERÓNIMOS 8 
Na melhor localização de Belém, o nobre Museum & Monument District 
de Lisboa, entre o majestoso Mosteiro dos Jerónimos e o relaxante 
Jardim Botânico Tropical; frente à impressionante Praça do Império e a 
curta distância da frente ribeirinha do Tejo, o Jerónimos 8 representa 
singularmente toda a sinergia do moderno design contemporâneo 
com o contexto histórico envolvente. Constitui, ao mesmo tempo, 
um oásis de tranquilidade e conforto para uma estadia diferenciada 
e uma fascinante redescoberta da cidade, a partir de uma das suas 
localizações mais icónicas e emblemáticas. Acesso fácil e rápido 
ao coração de Lisboa.

HOTEL JERÓNIMOS 8 
The Jerónimos 8 boasts a magni cent location in Lisbon’s upscale 
Museum and Monument District, between the majestic Jerónimos 
Monastery and the relaxing Tropical Botanic Garden. Opposite the 
hotel, you will  nd the impressive Praça do Império and the Tagus 
waterfront is just a short distance away. This is a hotel that uniquely 
combines modern contemporary design and fascinating historic 
surroundings. It is an oasis of tranquility and comfort, where you 
rest assured of a memorable stay and a marvellous opportunity to 
explore the city from one of its most iconic and emblematic locations. 
Fast and easy access to the heart of Lisbon.

A HOME AWAY FROM HOME
Located between Lisbon and Cascais, the Praia Mar Hotel stands opposite the 
biggest beach on the Estoril Coast. Here, all eyes are drawn to the splendour of 
the Atlantic Ocean and the hotel is perfect for anyone who wants the best of both 
worlds: proximity to Lisbon and a peaceful beach with breathtaking views. With 
its 1960s concept, this beach hotel showcases the best in modern minimalist 
European interior design, providing you with the ideal ambience whatever the 
reason for your stay: leisure, rest and relaxation, or business. The rooms at the 
front boast magni cent sea views, while the Rosa dos Ventos Restaurant on the 
eighth «oor a�ords a truly stunning 270O panorama along the entire coast.
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