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Seja bem-vindo à primeira edição da Secrets from
Portugal, uma edição extremamente especial
promovida pela CovetED Magazine, considerada
uma revista colecionável de inspiração de design e
de luxo. Esta nova edição tem como nobre missão
a promoção dos segredos mais bem guardados de
Portugal. Secrets from Portugal é uma celebração
única do design, e compromete-se a honrar as artes e ofícios mais incríveis do país auxiliando, ao
máximo possível, o seu desenvolvimento.
Welcome to the first edition of Secrets from
Portugal, sponsored by the ultimate collector’s
luxury & design magazine - CovetED Magazine.
This is a very special edition created with the superb and very noble mission of promoting the
best-kept secrets that Portugal has been hiding
for centuries. Secrets from Portugal intends to
be the one-of-a-kind celebration of Portuguese
design & craftsmanship, that honours the most
incredible arts & métier and helps elevate them
to the highest level in the future.

Com Secrets from Portugal, a CovetED Magazine fornece um guia luxuoso a todos aqueles que visitam Portugal e querem descobrir a sua grandiosidade. Abra
os seus horizontes e explore um Portugal que não se
resume a um país ensolarado e quente, mas também
excepcionalmente abastado em design, arquitetura,
luxo, artes, restaurantes, hotéis, gastronomia e vinhos,
entre muito, muito mais. Se gosta de viajar e quer descobrir lugares únicos, com certeza ficará maravilhado
com as paisagens paradisíacas que o interior do país
guarda para si. Mas a viagem ainda agora começou.
Portugal é um país particularmente dotado de história
e, por isso, nunca é demais recordar o tempo em que os
portugueses foram corajosos e destemidos Heróis do
Mar à conquista do mundo. Esses pedaços de História
estão, ainda hoje, gravados em lugares históricos e
tradições antigas que ainda agora permanecem à espera de serem descobertos e impressionar aqueles que
por aqui passam. No que diz respeito à arquitetura,
Portugal tem dois dos mais conceituados arquitetos do
mundo. Em 1992, Álvaro Siza Vieira recebeu o Pritzker Prize, e em 2011, Eduardo Souto Moura seguiu-lhe
os passos e recebeu a mesma distinção. Mas que não
se pense que isto é tudo: estes são apenas alguns exemplos que citamos para demonstrar o vasto potencial de um país tão pequeno, mas que tem tudo para
oferecer. E se esta viagem lhe abriu o apetite, nada
tema: uma das maiores referências sobre Portugal é a
sua gastronomia única, muito apreciada por todos os
que pisam este cantinho da Europa. É em Portugal que
pode experimentar desde os pratos mais elaborados e
modernos, pelas mãos de chefs nacionais e internacionais, à comida mais rústica e tradicional, que perdura
no tempo e continua a impressionar os gostos mais
requintados. Porque ninguém pode falar de Portugal
sem mencionar os seus vinhos, nesta primeira edição
vamos envolver-vos numa viagem pelas caves, onde
o distinto vinho do Porto é armazenado. Mas não apenas o vinho do Porto, porque as excelentes condições
climáticas do país dão origem a uma variedade ampla
de vinhas em todo o país, assim como vinhos internacionalmente reconhecidos. O luxo também mora em
Portugal, um país que possui surpreendentes campos
de golfe, resorts, spas e hotéis que oferecem uma estadia extraordinariamente memorável e única, perfeita
para restabelecer o bem-estar através de tratamentos
de luxo que rejuvenescem a alma e o corpo por completo! Portugal tem imensos segredos à espera de serem revelados, desde aldeias sossegadas a hotéis de
luxo, assim como, na gastronomia e no vinho. Assim,
esperamos que nos deixe guiá-lo por entre todos estes deleites que o vão deixar completamente fascinado
com o nosso país.

“Venha celebrar connosco
o design e craftsmanship
português, faça as malas e
bem-vindo a Portugal.”
With Secrets from Portugal, CovetED Magazine wants
to provide a luxury guide for those who visit Portugal
and want to discover true beauty. Portugal is not only a
very sunny and warm country but also extremely rich in
terms of design, architecture, luxury, craftsmanship, restaurants, hotels, gastronomy and the finest wine.
If you are a travel enthusiast and want to discover
unique places, you’ll be amazed by the idyllic escapes
from the countryside. Portugal is also very wealthy when
it comes to History. It’s never too much to recall the times
when Portuguese people were brave and fearless enough
to conquer the world, as the masters of the sea. There are
so many historical spots and ancient traditions that still
remain nowadays and are anxiously waiting to impress
you. In terms of architecture, Portugal has two of the
most renowned architects in the world. In 1992 Álvaro
Siza Vieira brought home the Pritzker Prize and in 2011
Eduardo Souto Moura did the same thing. And these are
only two examples of the tremendous potential of such a
small country. Well, it may be small in size but huge in
potential and opportunities.
One of the greatest references of Portugal is its gastronomy. You can experience the finest cuisine made by distinguished chefs but also the most traditional food that
endures time and keeps impressing the most exquisite
tastes.
Nobody talks about Portugal without talking about the
wine. We’ll take you on a tour through the caves where
the distinguished Port wine is stored. But not only Port
Wine. Our amazing weather allows us to have an immense diversity of vineyards all across the country, and
that also means internationally awarded wines.
Portugal is luxury too. We have amazing golf courses,
resorts, spas and hotels across the country and archipelagos that can provide you with the most memorable
stay and that are perfect to restore your well being. Allow
yourself to have a treat for your body that will restore
your soul completely!
From quiet villages to luxury hotels, from food to wine,
Portugal has a lot of secrets that are waiting to be discovered. So, here’s your favourite guide to discover them all
and be amazed by our amazing country.
Let’s celebrate Portuguese design & craftsmanship together! Pack your bags and welcome to Portugal!
Editor in Chief
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Novidades e Tendências
News & Trends
JARDIM BOTÂNICO DO
PALÁCIO NACIONAL DE
QUELUZ RECEBE PRÉMIO DO
PATRIMÓNIO
CULTURAL EUROPEU
BOTANICAL GARDEN OF THE
NATIONAL PALACE OF QUELUZ
AWARDED TOP EUROPEAN
CULTURAL HERITAGE PRIZE

A dedicação de Portugal em indústrias como o design, a arte e o craftsmanship é descomunal. O nosso país rege-se pela conservação da
tradição, no entanto, adita continuadamente um toque de originalidade
em tudo o que é produzido dentro do país, como se tornará visível nas
seguintes novidades, que foram concebidas por entidades portuguesas
que procuram desenvolver o nome de Portugal no espectro mundial.
Portugal’s commitment to industries such as design, art and craftsmanship is truly impressive. Our country pays tremendous attention
to tradition while continuously adding a sense of originality regarding everything that is produced within the country. This becomes quite
evident in the following news and trends, which were developed by
Portuguese individuals who seek to cultivate Portugal’s name in the
international spectrum.

NOVIDADES E TENDÊNCIAS • NEWS & TRENDS

A Herdade do Freixo é Nomeada Edifício do Ano pela
ArchDaily
Herdade do Freixo Wine Cellar Named Building of the
Year by ArchDaily

Website: http://www.danielschocolate.com/index.php/pt/
Morada / Address: Rua 25 de Abril nr 46 R/C Esq. 2410-247 Pousos,Leiria,Portugal

A excepcional Herdade do Freixo, detentora de 26 hectares de vinha, foi distinguida como edifício do ano pela ArchDaily, um dos sites de arquitetura
mais visitados no mundo. O projeto foi concebido por Frederico Valsassina
Arquitectos. O grupo conseguiu que a transição entre os espaços exteriores acontecesse de uma maneira surpreendentemente fluída e sequencial,
permitindo ambos uma comunicação física e visual. Em suma, as formas
arquitetónicas são reforçadas pelo efeito cénico da região.
The world’s most visited architecture website, ArchDaily has named the
astonishing wine cellar of Herdade do Freixo, the Building of the year.
The project was conceived by Frederico Valsassina Arquitectos. Surrounding by the untouched rural landscape, it features 26ha of vineyard.
The transition between exterior and interiors spaces happens in a fluid
and sequential manner, allowing for a physical and visual communication. As a whole, the architectural forms are further enhanced by the
scenic effect of the building.
Website: http://www.herdadedofreixo.pt/
Morada / Address: Herdade do Freixo, 7170 112 Freixo, Redondo, Portugal,

Portugal Hospeda Calorosamente a 63.ª edição do Festival Eurovisão da Canção
Portugal Passionately Hosts the 63rd Edition of Eurovision Song Contest
Desta vez, o Festival Eurovisão da Canção recebeu o espírito caloroso de
Portugal. O acontecimento teve origem em Lisboa, na Altice Arena, considerado o maior pavilhão do país, e terceiro em toda a Europa. No ano
anterior, Portugal consagrou-se o vencedor graças à melodia incrível de
Salvador Sobral. Este ano, o prémio mais cobiçado na indústria de música
Europeia foi atribuído a Israel, representado pela cantora Netta.

“Glorious”, o Bombom Mais Caro do Mundo é Oriundo
de Portugal
“Glorious”, the Most Expensive Bonbon in the World
Comes from Portugal

This time, Eurovision received the warm embrace of Portugal. The event
took place in the Altice Arena, in Lisbon, the largest pavilion in the country,
and third in all of Europe. Last year, Portugal won due to the melodic performance of Salvador Sobral. This year, the most coveted prize in the panorama
of European music was awarded to Israel, represented by Netta.
Website: http://arena.altice.pt/
Morada / Address: Rossio dos Olivais, 1990-231 Lisboa

O bombom mais caro do mundo é apresentado em forma de diamante e
foi criado pelo chocolateiro português, Daniel Gomes. Glorious é composto por chocolate equatorial negro Valrhona, filamentos de açafrão, trufa
branca de Périgord, óleo de trufa branca, baunilha de Madagáscar, flocos de ouro, e um ingrediente surpresa. O delicioso bombom é ostentado
num embrulho extremamente luxuoso, que consiste numa base laqueada
de madeira preta com gravura em ouro do número em série e um cloche
de cristal. Este é revestido com milhares de cristais Swarovski e pérolas.
The most expensive bonbon in the world comes in a diamond shape and
was created by the Portuguese chocolatier, Daniel Gomes. Glorious is
made up of equatorial black Valrhona chocolate, saffron filaments, Périgord white truffle, white truffle oil, Madagascar vanilla, gold flakes, and
a surprise ingredient. The scrumptious bonbon comes in an artistically
made package, which consists of a black lacquered wooden base with
gold serial number engraving and a crystal cloche, coated with thousands
of Swarovski crystals and pearls.
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Conheça uma deslumbrante coleção de
acessórios para casa de banho
Maison Valentina and Pombo design a stunning
collection of bathroom accessories
As ilustres marcas Portuguesas de casas de banho, Maison Valentina e Pombo,
uniram forças para criar uma requintada coleção de acessórios, definida pela
precisão e atenção ao detalhe. Esta deslumbrante parceria surge como uma
verdadeira representação do crescimento e funcionalidade do design e craftsmanship português.
The renowned Portuguese bathroom brands, Maison Valentina and Pombo
collaborated together to create the most exquisite bathroom accessories, a
collection characterised by precision and attention to detail. This stunning
partnership comes as a true representation of the growth and functionality
of Portuguese design and craftsmanship.
Website: www.maisonvalentina.net
Morada / Address: Rua Particular de Regueirais nº 33,
4435-379 Rio Tinto, Porto, Portugal
Website: http://www.pombo.pt/
Morada / Address: Av. da Junqueira, 330 - Francelos, Apartado 7,
4406-901 Vila Nova de Gaia, Portugal

Um novo museu exclusivamente dedicado à arte da
filigrana abre no Chiado
A new museum exclusively dedicated to filigree arts
opens up in Chiado
A Joalharia Anselmo 1910 abriu recentemente um novo museu no
Chiado, exclusivamente dedicado à arte da filigrana, onde mais de 150
peças de várias coleções e artesãos encontram-se harmoniosamente
distribuídas no primeiro piso. Além disto, o Museu da Filigrana dispõe das ferramentas necessárias para desenvolver estas peças, assim
como, todo o processo que demonstra a história e encanto desta arte.

O novo conceito taste lisbon da Nespresso celebra o património da cidade
Nespresso celebrates lisbon’s heritage through a new
tasteful concept
Após um período de renovação, a loja exclusiva da Boutique Nespresso no
Chiado reabriu com um novo conceito, Nespresso Taste Lisbon, que visa celebrar e homenagear o património da capital. Esta nova identidade traduz-se
numa colaboração com a prestigiada marca de cerâmica portuguesa, a Vista
Alegre, consistindo na criação de sete azulejos que representam uma das famosas colinas da cidade.
After undergoing a renovation period, the unique Nespresso Boutique Flagship
Store in Chiado, Lisbon reopened to celebrate and honour the city’s heritage, including two of its biggest trademarks, the seven hills and mosaics. The renewed
store highlights the Nespresso Taste Lisbon concept, which in collaboration with
renowned Portuguese Ceramic brand, Vista Alegre, consists of creating seven exclusive tiles, each representing one of the city’s famed hills.
Website: https://www.nespresso.com/pt
Morada / Address: n°8, R. Garrett, 1200-204 Lisboa, Portugal

Quite recently, a museum exclusively dedicated to filigree arts opened
up in Chiado by the jewellery store Anselmo 1910. Over 150 pieces of
various collections and arts are harmoniously distributed on the first
floor. In addition, the Filigrana Museum also presents tools for the construction of these pieces, as well as the whole process that showcases
the history and the essence of this art.
Website: http://www.museudafiligrana.pt/
Morada / Address: Largo de São Carlos No 1, Lisboa 1200-410, Portugal

NOVIDADES E TENDÊNCIAS • NEWS & TRENDS

ALDECO COMEMORA O SEU
25.º ANIVERSÁRIO COM UMA
EXUBERANTE COLEÇÃO DE
TECIDOS
ALDECO CELEBRATES ITS 25TH
ANNIVERSARY WITH THE BLOOM
FABRICS COLLECTION

Numa maravilhosa comemoração do seu 25.º aniversário, Aldeco, marca
protagonista na edição de tecidos decorativos, criou a exuberante coleção
Bloom. Esta coleção surge como uma celebração da vida e do amor, inspirada pela natureza e a sua biodiversidade. Com os olhos postos na inovação, a Aldeco uniu forças com a feroz marca de luxo Brabbu, vestindo
algumas das suas peças mais emblemáticas. Isto resultou numa notável
combinação de texturas, cores, tecidos e padrões.
In a wonderful celebration of their 25th Anniversary, the specialised brand
in the edition of decorative fabrics, Aldeco created the astonishing Bloom
collection is a celebration of life and love which was inspired by nature and
its biodiversity. To further innovate, Aldeco joined forces with the fierce
luxury brand, Brabbu, dressing some of the brand’s most iconic upholstery
designs, resulting in a remarkable combination of textures, colours, fabrics
and patterns.
Website: www.aldeco.pt
Morada / Address: Rua da Saibreira, 265/269 – Parque Industrial de Grijó,
4415 538 Grijó VNG, Portugal
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Muito há de bom na cultura portuguesa. A História de Portugal enche-se
de lendas e amores. Assim, elava-se o design através de motivos portugueses que passam de geração em geração. Dos lenços de Viana, aos
típicos azulejos portugueses, o design contemporâneo em Portugal tem
privilegiado a mistura de traços de história. Podemos ver malas com o
design típico e histórico de Viana, azulejos em fatos de homem e todo um
mundo que poderá descobrir neste artigo. Aproveite a viagem e aprecie a
arte portuguesa de misturar o tradicional com o contemporâneo.

There is much to say about Portuguese culture. The History of Portugal
is full of legends, loves and betrayals. The design rises to Portuguese motifs that pass from generation to generation. From Viana’s handkerchiefs,
to the typical Portuguese azulejos, contemporary portuguese design in
Portugal has privileged history. We can see suitcases with the typical and
historical design of Viana, azulejos in man’s suits and a whole world that
you can find out in this article. Enjoy the trip and enjoy the Portuguese
art of mixing the traditional with the contemporary.

ARTES E OFÍCIOS • ARTS & METIERS
A Cavalinho é uma conceituada marca Portuguesa dedicada a marroquinaria e acessórios de moda. Nas suas criações, a marca combina magistralmente elegância intemporal com um tributo à perícia artesanal. A
marca apresenta uma linha temática de malas exclusiva à promoção da
arte tradicional dos azulejos Portugueses. Esta coleção honra a herança
clássica da Cavalinho. O fabrico artesanal português e a utilização de
materiais de alta qualidade dão exclusividade aos produtos luxuosos da
Cavalinho. Se é um amante de Portugal e dos motivos portugueses não
pode mesmo perder estas peças.

“Portuguesa” cria malas de tradição com um
toque contemporâneo
“Portuguesa” creates traditional bags with a
contemporary touch

Cavalinho is a prestigious Portuguese brand dedicated to fashion accessories and leather goods. In its creations, the brand masterfully combines
timeless elegance with a tribute to craftsmanship. Cavalinho has presented an exclusive line of bags that promote the traditional art of azulejos.
This collection honors the classic heritage of Cavalinho. The Portuguese
craft production and the use of high-quality materials give exclusivity
to the brand’s glamorous products. If you’re a lover of traditional Portuguese motifs you need an item of Cavalinho’s brand.
Website: http://www.cavalinho.com/

Em 2012, Vânia Natércia criou a marca “Portuguesa” com o intuito de criar peças de autor, que representassem as histórias tradicionais do país de
forma a elogiar a sua identidade, através do design, dando-lhes um toque
moderno e inovador. Recentemente, a marca lançou três coleções de
malas inspiradas em imagens icónicas, como azulejos barrocos, lenços de
Viana e livros da Anita, que embora tenha origem belga, teve uma grande
influência em Portugal, nas décadas de 80 e 90. As malas da “Portuguesa”
são criações de design contemporâneo que figuram o orgulho nacional. O
material usado varia desde pele sintética ou vinil, com detalhes em veludo
ou glitter. A “Portuguesa” conta histórias e “está na moda”.
In 2012, Vânia Natércia created the brand “Portuguesa” with the intent
of creating signed pieces that represent the traditional stories of Portugal,
praising its identity through design, giving it an innovative and modern
touch. Quite recently, the brand has released three new bag collections,
inspired by iconic images, including baroque azulejos, handkerchiefs of
Viana and Anita books, which although of Belgian origin, had a great
influence in Portugal during the 80s and 90s.
The Bags from “Portuguesa” are creations of contemporary design that
represent national pride. The materials used vary from synthetic fur to
vinyl as well as velvet details or glitter. “Portuguesa” tells stories that
“never go out of fashion”
Website: http://soportuguesa.pt/

Nuno Gama recria as Artes e os Ofícios Portuguesas na nova coleção
Nuno Gama recreates Portuguese Arts and
Crafts in new collection
As coleções de Nuno Gama são notoriamente conhecidas por serem inspiradas em motivos portugueses. A sua última coleção de menswear Primavera/Verão 2018 coloca em destaque os azulejos nacionais.
Nesta coleção inspirada numa tradição portuguesa que salienta o ADN de
Nuno Gama, o desfile foca-se em casacos extraordinários em tons de azul
e branco, primados pelos materiais mais leves e frescos, dando um look
final, que tanto aparenta ser refinado, como descontraído. As criações de
Nuno Gama são apetecíveis ao olhar, como um monumento. Nas suas
roupas pode-se observar história. Estas propostas enaltecem a figura masculina, assim como, o que é nacional.

Cavalinho Desenvolve Coleção de Primavera/
Verão Inspirada em Azulejos
Cavalinho Designs Spring/Summer Collection
Inspired by Azulejos

Nuno Gama collections are predominantly known for being inspired by
Portuguese motifs. His latest collection of Spring/Summer menswear
2018 highlights national azulejos.
Inspired by Portuguese tradition, this collection truly showcases Nuno
Gama’s DNA. The runway focused on extraordinary coats in blue and
white tones, enhanced by the lightest and freshest materials. Nuno
Gama creations are extremely appealing to the eye, like a monument. In
these clothes you can observe history of Portugal. They can either give a
refined or more casual look.
These proposals emblazon the male figure, as well as what is national.
Website: http://nunogama.pt/
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Paulo Pereira, o administrador da Quinta da Pacheca, explica que esta
ideia surgiu de forma a proporcionar aos clientes uma experiência
única - “Não queríamos que isto fosse mais uma quinta … dormir
num pipo é uma forma de marcar a diferença e será, também, o sonho
de muitas pessoas”, anuncia Paulo Pereira à TSF.
Velhos barris do vinho do Porto foram recuperados pela Quinta da
Pacheca, e foram requalificados e acrescentados. As aduelas foram
alargadas e transformados bungalows extremamente modernos. Um
deleite para a alma.

Boca do Lobo honra uma das artes mais antigas
de Portugal: Croché
Boca do Lobo honors one of the most traditional
arts of Portugal: Crochet
A coleção Crochet da Boca do Lobo combina uma das mais tradicionais técnicas do craftsmanship Português, o croché, com o melhor do design de mobiliário de luxo português. A cabeceira Crochet é uma peça rica em texturas
e contém uma influência intemporal clássica. A coleção Crochet é feita de
madeira, acabado em folha de ouro. Incorpora elementos de design intemporal, reinterpretados de uma forma moderna, prescrita por fantasia e com uma
forte presença cultural. Esta peça transmite a experiência da Boca do Lobo
através de inovações técnicas e estilísticas. Estas são peças exclusivas, que
quererá ter no seu espaço e fará qualquer um deliciar-se.

Quinta da Pacheca acts as a vineyard, a wine hotel, a venue for events
and for enotourism. Its main purpose is to give continuity to a philosophy of innovation. Consequently, the administration thought it
would be an excellent idea to transform the barrils into original bedrooms. Paulo Pereira, the manager of Quinta da Pacheca, explained
that this idea appeared as a way to provide the most unique experience to the guests - “We didn’t want this to be just another villa …
sleeping in a barril is a way of setting the difference and it will be
the dream of many people, as well. ” - disclosed Paulo Pereira to TSF.
Old barrels of Port wine were recovered by Quinta da Pacheca and
were reclassified and added. The staves were enlarged and transformed into extremely modern bungalows. A treat to the soul.
Website: https://quintadapacheca.com

The Crochet Collection by Boca do Lobo merges one of the most traditional
artisan techniques in Portugal, crochet, with the best of Portuguese luxury
furniture design. The Crochet nightstand is a design rich in textures and
features a timeless classic design influence.
The Crochet Collection is made of wood finished with a golden leaf. It incorporates timeless design elements which are re-interpreted in a modern
fashion, dictated by fantasy and a strong cultural background. The luxurious
designs transmit Boca do Lobo’s skill set through technical and stylistic innovations. These are unique pieces that you will want to have in your space.
Website: https://www.bocadolobo.com/
Website: www.bocadolobo.com/en/

Bijuteria, latoaria e trabalhos em madeira
– Arcos de Valdevez
Costume Jewellery, tinware and Woodwork
– Arcos de Valdevez
O Artesanato de Arcos de Valdevez, o maior municipio de Viana de
Castelo, é conhecido por ilustrar a memória e tradições seculares das
populações deste território. A Bijuteria, a latoaria e trabalhos em madeira fazem parte do artesanato certificado desta região.
Arcos de Valdez is the largest municipality of Viana de Castelo. Its
craftsmanship is known for illustrating the memory and secular traditions from the people of this region. Custom jewellery, tinware and
woodwork are a part of the certified crafts of the villa.

Pipas são transformados em quartos exclusivos
pela Quinta da Pacheca
Quinta da Pacheca Transforms barrels into
exclusive bedrooms
A Quinta da Pacheca serve como vinha, um hotel vínico, local de eventos
e prática de enoturismo. Tem como missão dar continuidade à filosofia da
inovação. Desta forma, a administração teve a excelente ideia de transformar
as pipas em quartos originais.

ARTES E OFÍCIOS • ARTS & METIERS
A renda de bilros é realizada pelo cruzamento sucessivo ou entremeado
de fios têxteis, executado sobre o pique e com a ajuda de alfinetes e dos
bilros. Este movimento artistico é expressado sobretudo em zonas piscatórias do litoral, especialmente em Vila do Conde e Peniche, onde cada
região tem um museu exclusivamente dedicado a esta arte.
The income of bobbins is achieved by the successive crossing or interspersed of textile yarns, executed on the pike and with the aid of pins and
bobbins. This artistic movement is expressed mainly in fishing areas of
the coast, especially in Vila do Conde and Peniche, where each region has
a museum exclusively dedicated to this art.

Olaria negra de Bisalhães – Vila Real
Black pottery of Bisalhães - Vila Real
Nesta arte, os desenhos nos barros ou motivos florais simétricos são riscados por oleiros no barro ainda fresco, e preenchidos com pequenas pedras
brancas. A olaria pedrada é feita, essencialmente, por mulheres. As vasilhas para a água são as peças mais conhecidas na olaria pedrada.
Black pottery of Bisalhães is one of the ex-libris of Vila Real, mainly due
to its secular tradition, which can still be sensed nowadays. The clay is
chopped until it is discarded in powder, the impurities are removed while
by mixing it with water, it creates the raw material. Then, the Potter gives
form to the wheel and, before the piece dries, flowers and other ornaments
are drawn. The baking process is done in an open oven on the floor.

Filigrana – Gondomar
Filigree - Gondomar
Uma das principais actividades económicas de Gondomar é a ourivesaria,
com especial incidência, no trabalho em filigrana, quer em ouro, quer em
prata. A Filigrana é a arte de torcer fios de ouro ou prata (dois), normalmente muito finos, que são depois aplicados a molduras com várias
formas, preenchendo-as com um rendilhado delicado.

Rendas de Bilros – Peniche / Vila do Conde
Bobbin Lace – Peniche / Vila do Conde

One of the main economic activities in Gondomar is goldsmithing, with
special emphasis on filigree work, both in gold and silver. Filigree is the
art of twisting two very fine gold or silver strands, which are then applied to mouldings of various shapes, filling them with a delicate lace.
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Os azulejos dão um toque extremamente estético à arquitectura portuguesa, dando cor às fachadas dos inúmeros edifícios de Portugal.
Os azulejos evoluiram ao longo dos tempos e inserem as marcas de
cada estilo. O Museu Nacional do Azulejo fica situado nos claustros
da Igreja Madre de Deus, em Lisboa, e possui uma extraordinária
colecção de painéis com tapeçarias e pinturas, que ilustram a história
do nosso país.
Estas formas de arte também se expressam predominantemente em
Aveiro, traçando o séc. XVI na sua origem. Aveiro tem um solo extremamente rico em argila e tem diversos oleiros que se dedicam a
arte de criar peças em cerâmica, aliando tradição ao contemporâneo.
Tiles give an extremely aesthetic touch to Portuguese architecture,
by giving colour to the façade of numerous buildings in the country. The tiles have evolved over time and have been designed accordingly to each style. The National Azulejo Museum is located in the
cloisters of the Madre de Deus Church, in Lisbon, and features an
extraordinary collection of panels with tapestries and paintings that
illustrate the history of Portugal.
These art forms also express themselves predominantly in Aveiro,
tracing back to the XVI century. Aveiro has an extremely rich soil
in clay and has several potters who are quite dedicated to creating
ceramic pieces, combing tradition with contemporaneity.

Figurado de Barcelos
Figurines of Barcelos
O figurado é uma das maiores produções artesanais de Barcelos. Esta arte
distingue-se pelo seu caracter único, especialmente nas formas e cores usadas.
A produção do Figurado tem maioritariamente um cariz religoso e festivo,
referentes à vida quotidiana, assim como figuras bestiais e de animais, como
o famoso Galo de Barcelos.
Figurines is one of the largest handcrafted productions in Barcelos. This art
distinguishes itself by its unique character, especially in its forms and colours.
The production of figurines is mostly of a religious or festive nature, always
in reference to daily life, as well as, beastly and animal like pieces, such as the
legendary rooster of Barcelos.

Olaria Pedrada - Nisa
Stone Pottery – Nisa

Azulejos e Cerâmica – Lisboa / Aveiro
Tiles and Ceramic – Lisbon / Aveiro

Nesta arte, os desenhos nos barros ou motivos florais simétricos são
riscados por oleiros no barro ainda fresco, e preenchidos com pequenas pedras brancas. A olaria pedrada é feita, essencialmente, por
mulheres. As vasilhas para a água são as peças mais conhecidas na
olaria pedrada.
In this art, the drawings in the symmetrical blocks or floral motifs
are crossed by potters in the still fresh clay and filled with small
white stones. Pedestal pottery is essentially made by women. Water
bowls are the most well-known pieces in stoneware pottery.
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This tapestry had its origins in the XVII Century. These pieces are embroidered in wool with stitching. They are made on a cotton canvas, line or jute.
The embroidery of Arraiolos is done in three phases: initially, the frame is embroidered, secondly, the tinting is done, and finally, the background is filled.
As the name implies, this art is characteristic of the Alentejana village of
Arraiolos in Portugal.

Arte Chocalheira – Alentejo
Rattle Art - Alentejo
Arte chocalheira é uma arte portuguesa que compreende a arte e
ofício do fabrico e manutenção dos chocalhos artesanais. Estas peças
são primordialmente usadas no pescoço de animais no campo. Em
2015, esta arte foi declarada como Património Cultural Imaterial da
Humanidade pela UNESCO.
This Portuguese art form comprises the art and work of producing
and maintaining artisan rattles, primarily used in the neck of the
cattle. In 2015, this art was declared as Intangible Cultural Heritage
of Humanity by UNESCO.

Bordados da Madeira
Embroidery from Madeira
Originada no século XV, este tipo de bordado é típico do arquipélago da Madeira, em Portugal. Os tecidos usados são linho, seda, algodão e organdi. A
técnica é utilizada em toalhas de mesa, vestidos, camisas, lençóis e lenços.

Tapete de Arraiolos
Tapestry of Arraiolos

Originated in the fifteenth century, this type of embroidery is typical of the
Madeira archipelago in Portugal. The fabrics used are linen, silk, cotton and
organdi. The technique is used on tablecloths, dresses, shirts, sheets and handkerchiefs.

O Tapete de Arraiolos teve origem no século XVII. Estas peças são
bordadas em lã com ponto de costura. São feitas sobre uma tela de
algodão, linha ou juta. O bordado de Arraiolos é feito em três fases,
inicialmente, borda-se a armação, em Segundo, é feito a matização,
e por último, preenchem-se os fundos. Tal como o nome indica, esta
arte é característica da vila Alentejana de Arraiolos em Portugal.
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Aldeias de Portugal
Villages of Portugal
Um dos segredos mais bem guardados de Portugal são as suas aldeias pitorescas, centenárias e tão características das diferentes regiões do país. De
Norte a Sul de Portugal existem centenas de belos exemplos de aldeias
clássicas que se destacam como uma excelente oportunidade de visita.
Dentro desse lote, destacamos particularmente sete locais que o vão cativar com a sua magia inerte.

Reguengos de Monsaraz, Évora
Em 1167, a aldeia de Reguengos de Monsaraz foi conquistada aos mouros por Geraldo Sem Pavor, embora
por um breve período de tempo. Após a reconquista
definitiva, em 1232, D. Sancho II doou a região à Ordem do Templo, para defesa e repovoamento. Em 1276,
D. Afonso III concede a Monsaraz o estatuto de sede
do concelho, que manteve até 1851. Do património
realçam-se as Fortificações, a Igreja Matriz, construída
no séc. XVI para substituir a Igreja Primitiva que tinha
sido destruída por causa da peste, o Castelo de Monsaraz, a Casa da Inquisição (uma das únicas no país) e o
Pelourinho. A sua envolvente paisagística permite-nos
recuar a séculos passados, já que nos seus arredores podemos encontrar mais de 150 monumentos megalíticos
que guardam histórias com mais de 5000 anos.
In 1167, the village of Reguengos de Monsaraz was
conquered from the Moors by Geraldo Sem Pavor, but
this conquest was only for a brief period of time. But
after the definitive reconquest, in 1232, D. Sancho II
donated the region to the Order of the Temple, for defense and repopulation. In 1276, D. Afonso III granted
Monsaraz the status of “seat of the council”, which
the village maintained until 1851. Within the village
patrimony we need to stand out the historic Fortifications, the Mother Church, built in the 18th century to
replace the primitive church that was destroyed during
the plague, the Castle of Monsaraz, the House of the
Inquisition (one of the only ones in the country) and
Pelourinho. The surrounding landscape allows us to
dive into the past thanks to more than 150 megalithic monuments that store histories within them with
more than 5.000 years.

One of Portugal’s best kept secrets are the centuries-old picturesque villages that are characteristic of the different regions of the country. From
north to south there are hundreds of beautiful examples of classic and
iconic villages that stand out as an excellent opportunity for a cultural
trip and, within this illustrious group, we have to highlight seven places
that will captivate you with their inert magic.
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Piódão, Arganil
Imortalizada pelo escritor Miguel Torga como “ovo embrionário”, a Aldeia
de Piódão é um presépio em plena Serra do Açor. Atraídos pela frescura
das nascentes, os pastores lusitanos formaram, na época medieval, um pequeno povoado a que deram o nome de Casas Piódão. Apesar de já não
existirem vestígios, houve ali um Mosteiro de Cister, que faz o lugar remontar ao séc. XIII. Na paisagem salpicada de xisto e azul salta-nos à vista
a Igreja Matriz, construída no séc. XVII, com torres cilíndricas rematadas
por cones. Ao vaguearmos pelas ruelas, encontramos cruzes nas portas das
casas, marcas das crenças das gentes da aldeia que com ramos de loureiro
afastam maus-olhados e intempéries.

Immortalized by the writer Miguel Torga as an “embryonic egg”, the Village of Piódão is a small but iconic haven in the middle of the Serra do Açor.
Attracted by the freshness of the springs, the Lusitanian shepherds formed,
in medieval times, a small town that they gave the name of Piódão Houses.
Even though it was destroyed and currently there are no longer any traces of it, there was at this stunning village a Monastery of Cister, which
makes the origins of this place go back to the 16th century. In the landscape splashed with shale and blue, we can see the Mother Church, built in
the 18th century, with cylindrical towers topped by cones. As we wander
in the alleys we find crosses on the doors of the houses. These crosses are
marks of the beliefs of the people of the village, who, with branches of
laurel, tried to remove bad luck and bad weather.

Aldeia de Dornes, Ferreira do Zêzere
Village of Dornes, Ferreira do Zêzere
Dornes situa-se numa pequena península rodeada pelo Rio Zêzere e pelo
lago de Castelo de Bode. Foi Comenda da Ordem de Cristo e D. Manuel I
deu-lhe foral em 1513, tendo sido sede de concelho até 1836. Do seu património destacam-se a Igreja de Nossa Senhora do Pranto que, de acordo
com a tradição, foi fundada pela Rainha Santa Isabel em 1285, e a Torre
de Dornes, a misteriosa e primeira torre Pentagonal Templária em Portugal, ex-libris da região, construída pela Ordem dos Templários no início do
século XIII. Destaque ainda para o barco de madeira Abrangel, um barco
de 3 tábuas, típico desta zona do rio Zêzere, que tem em Dornes o único
estaleiro e mestre que ainda os constrói.

Dornes is located on a small peninsula surrounded by the River Zezere
and the lake of Castelo de Bode. It was a Commendation of the Order of
Christ, and King D. Manuel I gave it the charter of autonomy in 1513. This
village was also the seat of county until 1836. Of its patrimony, we stand
out the Church of Nossa Senhora do Pranto that, according to tradition,
was founded by the Queen Saint Isabel in 1285, and the Tower of Dornes,
the mysterious and first Pentagonal Templar tower in Portugal, an ex-libris
of the region, built by the Order of the Templars in the early thirteenth
century. Also worth noting is the wooden boat Abrangel, a boat with 3
boards, typical of this area of the River Zezere, which has in Dornes the
only shipyard and master that still builds them.
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Sistelo, Arcos de Valdevez
Por aqui passou o exército de Afonso VII de Leão e Castela para confrontar D. Afonso Henriques, num episódio
decisivo na fundação do Reino de Portugal (séc. XII). Já
inserido no Reino de Portugal, Sistelo recebeu no séc. XIII
o estatuto de póvoa. Conhecida como “O Pequeno Tibete
Português”, tem nos socalcos uma marca identitária única
em todo o país. Os socalcos, moldados durante centenas
de anos para produção de cereais e para pastar raças de
vacas autóctones, conduzem as águas por um sistema específico de regadio, uma forma inteligente e eco sustentada de obter proveito agrícola e pecuário. Tem um núcleo
de espigueiros e a misteriosa Casa do Castelo de Sistelo,
edificada em meados do séc. XIX e um dos monumentos
mais interessantes do Norte de Portugal.
The army of Afonso VII of León and Castille stopped in
Sistelo on their way to challenge D. Afonso Henriques,
in what would be one of the most decisive moments in
the history of Portugal (12th-Century). In the 13th-Century, Sistelo was recognized by the Kingdom of Portugal
as a village. Known as “The Small Portuguese Tibet”, this
village has in its terraces a unique identity trademark.
Molded for hundreds of years to produce cereals and
graze cattle, the terraces lead the water through a specific irrigated system, which is a clever and eco-sustainable
manner of obtaining agricultural and livestock growth.
The village highlights a core of granaries as well as the
mysterious Casa do Castelo de Sistelo, one of the most
curious monuments of the North of Portugal that was
built in mid-19th-century.

Vila de Lindoso, Ponte da Barca
Village of Lindoso, Ponte da Barca
Segundo reza a lenda, o nome Lindoso foi originado por D.
Dinis, que achou o castelo “tão alegre e primoroso”. O majestoso castelo foi palco de árduas batalhas que garantiram
a independência nacional. Atualmente, o castelo exibe uma
exposição permanente e interativa que remanesce sobre a
história da região. Junto ao Castelo de Lindoso existe uma
eira composta por 50 espigueiros dos séculos XVII e XVIII,
apresentando um aglomerado único no país e de rara beleza.
Inteiramente de pedra, cada exemplar apoia-se em vários pilares curtos, assentes na rocha e encimados por mós ou mesas. Além disso, a Aldeia de Lindoso tem ainda a central hidroelétrica mais potente do país que foi concluída em 1921.
According to the legend, the name Lindoso was originated
by D. Dinis, who found the castle “so cheerful and exquisite”. The majestic castle was the scene of arduous battles
that guaranteed the national independence. Currently,
the castle displays a permanent and interactive exhibition
about the history of the region. Next to Lindoso Castle
there is a threshing and exciting conglomerate of 50 granaries from the 17th and 18th centuries. This place represents a unique cluster in the country and it’s a sight of
rare beauty. Entirely made of stone, each specimen rests
on several short pillars, set on the rock and surmounted by grills or tables. In addition, the Village of Lindoso
has the most powerful hydroelectric power station in the
country that was completed in 1921.
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Azenhas do Mar, Sintra
Azenhas do Mar é umas das mais belas aldeias de mar que podemos encontrar em Portugal. Esta obra-prima de arquitetura popular é caracterizada por um cenário pitoresco, estando enquadrada numa pequena baía
onde recentemente foi construída uma piscina oceânica para valorizar as
potencialidades turísticas da aldeia. Foi construída em 1927 uma escola
primária pelo arquiteto Raúl Martins, sendo que este edifício serviu como
exemplo para outros edifícios escolares no tempo do Estado Novo. Sendo
uma das propriedades mais emblemáticas da Aldeia, podemos encontrar
na sua fachada uma forte representação da tradição portuguesa, existindo um claro ênfase nos típicos azulejos que representam os momentos
mais ilustrativos da história portuguesa. Além disto, a aldeia faz parte
da Região Demarcada de Colares, uma região vinícola desde 1908 que se
define pelas vinhas em chão de areia.
Azenhas do Mar is one of the most beautiful sea villages that we can
find in Portugal. This masterpiece of popular architecture is characterized
by a picturesque setting, being framed in a small bay where an ocean
pool was recently built to enhance the tourist potential of the village. In
1927 a primary school was built by the architect Raul Martins, and this
building conquered national relevance when it became an example for
other school buildings in the time of Estado Novo. Being one of the most
emblematic properties of the Village, we can find in its facade a strong
representation of the Portuguese tradition. In addition, the village is part
of the Demarcated Region of Colares, a wine region since 1908 which is
defined by the vineyards on sand floor.

Aldeia Figueira de Castelo Rodrigo, Guarda
Village Figueira of Castelo Rodrigo, Guarda
Fundada pelos Túrdulos cinco séculos antes do nascimento de Cristo, e ocupada posteriormente pelos romanos e
mouros, Castelo Rodrigo recebeu a carta de foral de D.
Sancho I em 1209, no contexto da conquista cristã, integrando definitivamente o território português em 1297.
A Igreja de Nossa Senhora do Rocamador foi fundada no
Séc. XIII para apoio aos peregrinos de Santiago de Compostela. A 7 de Julho de 1644 travou-se a batalha de Castelo Rodrigo, onde tropas portuguesas comandadas por Pedro Jacques de Magalhães derrotaram o exército espanhol
do Duque de Ossuna. A Aldeia de Castelo Rodrigo foi
palco das invasões francesas, entre 1801 e 1810, cuja destruição ficou profundamente marcada na região. Numa
terra carregada de conquistas históricas não pode deixar
de visitar as velhas muralhas, o Pelourinho quinhentista,
a cisterna medieval e os vestígios da presença da comunidade de cristãos-novos.
Founded by the Turdulos five centuries before the birth
of Christ, Castelo Rodrigo was later occupied by the Romans and by the Moors. Later, Castelo Rodrigo received
a charter from D. Sancho I in 1209, in the context of the
Christian conquest, and definitively integrated the Portuguese territory in 1297. The Church of Nossa Senhora
do Rocamador was founded in the century XIII to support the pilgrims of Santiago de Compostela. It was on
the surroundings of this village that on the 7th of July
1644 the Portuguese troops commanded by Pedro Jacques
de Magalhães defeated the Spanish army of the Duke of
Ossuna on the historic battle of Castelo de Rodrigo, an
historic win for the Portuguese Realm. It was the scene
of the French invasions, between 1801 and 1810, whose
destruction marked the region deeply. In a land full of
historical achievements, it is impossible to miss out on
the old walls, the 16th century Pelourinho, the medieval
cistern and the vestiges of the presence of the New-Christian community.cistern and the vestiges of the presence
of the New-Christian community.
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Locais Históricos
Historical Places
Hoje, mais do que nunca, Portugal está na moda. Muito há a dizer sobre Portugal, desde as suas origens humildes até aos
tempos áureos dos descobrimentos marítimos. No século XX, a revolução de Abril instaura a liberdade outrora perdida
por deleites fascistas. Em momento algum os monumentos históricos e que definem Portugal como parte do mundo
foram esquecidos, mas sim recordados com uma elevadíssima nostalgia. São mais do que se possam imaginar, autênticos
filhos de génios incompreendidos que nunca foram celebrados como deveriam ter sido.
Portugal is everywhere. There is much to be said about Portugal, from its humble beginnings to the golden ages of maritime discoveries. In the 20th century, the ‘’April’s Revolution’’ put Portugal’s freedom in the map. At any moment the
historical monuments and what defines Portugal as part of the world have been forgotten. There are more monuments
than you can imagine with an unparalleled beauty.

Palácio Nacional da Pena
Pena’s National Palace
Do alto da Serra de Sintra é possível avistar o imponente
Palácio da Pena. As construções remontam ao século XVI,
onde tudo começou de uma simples e humilde capela.
Com o passar do tempo, o Palácio foi sofrendo transformações devido a causas ambientais incontroláveis, que destruíram parte do espaço. A sua arquitetura possui traços
românticos e revivalistas, ainda que se possam observar
elementos indianos e árabes. O palácio foi a residência
predileta de várias gerações da família real, sublinhando a
rainha D.Amélia. Com várias salas caracterizadas pela sua
imponência, e diferentes de qualquer palácio português, é
possível ter acesso ao mobiliário que compõe o palácio e
que o decora conforme várias culturas à volta do globo.

From the top of the hills of Sintra you can see the eternally majestic Pena Palace. The palace dates back to the 16th
century, and it all started with a rather small chapel. As
the times pass by, transformations were inevitable due to
natural causes that destroyed part of the palace. The palace has romantic and revivalist features but with Indian
and Arab elements as well. The palace was the favourite
residence of several generations of the royal family, mostly of Queen D. Amélia. With several luxurious rooms,
and different from any Portuguese palace, it is possible
to have access to the furniture that made up the palace
and that decorates it according to several cultures around
the globe.
Website:https://www.parquesdesintra.pt/parques-jardins-e-monumentos/parque-e-palacio-nacional-da-pena/
Morada / Address: Parque de Monserrate 2710-405 Sintra, Portugal
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Quinta da Regaleira
Situado na extravagante serra de Sintra, próximo do centro histórico, a
Quinta da Regaleira possui quatro hectares compostos por um palácio,
magnificentes jardins, grutas, entre tantas outras construções míticas e
enigmáticas. Muitos dos espaços ligam-se com a alquimia, maçonaria ou
mesmo aos templários. Neste espaço misturam-se as ondas românticas,
góticas, renascentistas e manuelinas. Esta quinta luxuosa beneficia de um
micro-clima presente em Sintra que faz deste lugar, um mistério para
quem o visita. Pouco se sabe sobre a sua edificação, sabe-se que foi passando de mão em mão, tendo sido a Baronesa da Regaleira, uma das mais
ilustres proprietárias.
Situated in the hills of Sintra, near to the historic centre, the Quinta
da Regaleira has four acres composed by a palace, magnificent gardens,
caves, amongst many other mythical and enigmatic constructions. Many
of the spaces are historically linked with alchemy, Freemasonry or even
with the Templars. In this space the Romantic, Gothic, Renaissance and
Manueline wave mix together. This luxurious space benefits from a micro-climate present in Sintra that makes this place a mystery to those
who visit. Little is known about the construction, it is known hawever
that it went from hand to hand, belonging to the Baroness of Regaleira,
one of the most illustrious owners.
Website: http://www.regaleira.pt/pt/
Morada / Address: R. Barbosa do Bocage 5, 2710-567 Sintra, Portugal

Mosteiro da Batalha
Batalha Monastery
Projetado em 1386, a mando de D. João I de
Portugal, para celebrar a magnânima vitória sobre os castelhanos, cessou obras em 1563. Considerado Património mundial pela UNESCO, o
mosteiro vaidosamente ostenta a arte gótica
bem como o estilo manuelino. Composto pela
igreja, capelas, imponentes claustros e abóbadas
e ainda por jardins e imagens minuciosamente
trabalhadas por mãos de portugueses, que se espalham por todas as paredes do mosteiro, este é
sem dúvida um local de passagem pelos amantes de história e arquitectura.
Designed in 1386, with the order of King João
I of Portugal, to celebrate the grand victory
against the Castilians, the works finish in 1563.
Considered to be part of the World heritage by
UNESCO, the Batalha Monastery gifts us Gothic art as well as the typically Portuguese Manueline style. Composed by the church, the chapels,
imposing cloisters, domes and also gardens and
images meticulously hand-crafted by the Portuguese people, this is undoubtedly a place of passage for lovers of history and architecture.
Website: http://www.mosteirobatalha.gov.pt/
pt/index.php
Morada / Address: Largo Infante Dom Henrique, Batalha, Portugal
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Castelo de Guimarães
Guimarães Castle
Erguido no Século X, na Cidade Berço, encontra-se o eterno Castelo de
Guimarães. A condessa Mumadona Dias, após ter ficado viúva, lança-se
no ambicioso empreendimento que é a construção de um Mosteiro. Mas
o Condado encontrava-se em perpétua ameaça. Com constantes ataques
de mouros e normandes, a Condessa sente-se na necessidade de fortificar
a sua chef d’oeuvre, com majestosas muralhas, capazes de parar todos e
quaisquer ataques, muralhas essas que ainda hoje caracterizam a cidade
de Guimarães. Mais tarde, no século XII, os reis D. Henrique e D. Teresa
decidem tornar a fortaleza no seu lar, de onde podiam planear com sucesso e mestria a reconquista portuguesa. Em 1109, D. Teresa dá à luz D.
Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal, um símbolo da bravia portuguesa que nunca cairia em esquecimento. Assim sendo, Guimarães, bem
como o seu eterno castelo, são orgulhosamente apelidados de “o berço de
Portugal”. O lugar onde o orgulho português nasceu.
From the 10th century until nowadays, the famous Castle is located
in the medieval city of Guimarães. It was in the 10th century that the
Countess Mumadona Dias, after becoming a widow, launched herself
into the construction of a monastery, having it reinforced by a fortress
due to the constant attacks of the Moors and Normans. Later in the 12th
century, the kings D. Henrique and D. Teresa moved to there and turned
it into the county’s official residence. In 1109, D. Teresa gave birth to D.
Afonso I, the first king of Portugal. The city of Guimarães and the castle are proudly nicknamed as ‘’the cradle of Portugal’’. An indispensable
place on the first visit to Portugal, thus this was where it all began.
Website: http://www2.cm-guimaraes.pt/
Morada / Address: Rua Conde D. Henrique, 4810-412 Guimarães, Portugal

Universidade de Coimbra
Coimbra University
Fundada em 1290 por D. Dinis com a autorização papal
de Nicolau IV, esta é uma das universidades ainda em
funcionamento mais antigas do mundo. A universidade
alberga mais de 25 mil estudantes, oferecendo todos os
graus académicos em diversas áreas. A Universidade de
Coimbra conta com vários estilos, visto que passou por
mãos e mentes dos diversos séculos. O Paço das Escolas,
erguido entre os séculos X e XVIII, possui estilos Góticos, Manuelinos, Renascentistas, Barrocos, Pombalino
e Neoclássico, enquanto a biblioteca Joanina apresenta
um charmoso estilo Barroco. Para além dos seus edifícios,
que atravessam séculos de história até aos dias de hoje, é
possível contactar com a vida estudantil e o famoso traje
académico. Traje esse que veio inspirar J.K. Rowling nas
vestes usadas na saga Harry Potter.
Founded in 1290 by D. Dinis and authorized by the pope
Nicholas IV, this is one of the oldest but still functioning universities in the world. The university receives over
25,000 students per year, offering academic degrees in
several different areas. The University of Coimbra’s architecture counts on several styles, since it passed through
the hands and minds of architects from all centuries ever
since. The Paço das Escolas, built between the 10th and
18th centuries, features Gothic, Manueline, Renaissance,
Baroque, Pombaline and Neoclassical styles, while the
Joanina library has a distinctive Baroque style. In addition to its buildings, it is also possible to get in touch with
the student life and the famous academic costume. The
costume is based on a black suit and cape that have also
inspired J.K. Rowling for her ‘’Harry Potter’’ saga.
Website: http://www.uc.pt/en
Morada / Address: Rua Larga, Edifício Faculdade de Medicina (R/Ch. Esq.) 3004-504 Coimbra, Portugal
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Livraria Lello
Lello Bookstore
Situada no centro histórico da cidade do Porto, encontra-se uma livraria única e com um toque de misticismo:
a livraria Lello, outrora conhecida como livraria Chardron,
apelido do seu fundador. Atualmente a livraria pertence
à família Lello, que preserva o seu estilo neogótico, que
ostenta orgulhosamente a sua imensa escadaria como
sua principal divisa, bem como os seus luxuosos vitrais
multicolores, ou até mesmo os seus arcos quebrados. A
livraria é mesmo uma boa surpresa para quem pelo Porto
passa, contando segredos a quem os ousa ouvir. Muitos
são aqueles que vêm por saber que foi esta livraria que
inspirou J.K Rowling para o seu livro “Harry Potter e a Câmara dos Segredos”. A autora morou no Porto e a livraria
Lello não fora esquecida. É considerada uma das livrarias
mais belas do mundo.
In the historic centre of the city Oporto, you will find an
unusual and mystical bookstore. The Lello bookstore is
also known as the Chardron bookstore, nickname of its
founder. Today the bookstore belongs to the Lello family,
which preserves its neogothic style, highlighting the immense staircase as well as the multicolored stained glass
windows or even the broken arches. The bookstore is a
good surprise for those who visit Porto. Many come to
know that was in there that J.K Rowling inspired herself
for her book ‘’Harry Potter and the Chamber of Secrets’’.
J. K. Rowling lived in Porto and the Lello bookstore had
not been forgotten. It is considered one of the most beautiful bookstores in the world.
Website: https://www.livrarialello.pt/en-us/
Morada / Address: R. das Carmelitas 144, 4050-161 Porto, Portugal

Café Majestic
Localizado numa das mais prósperas artérias económicas da cidade Invicta, o café
Majestic é sem dúvida um ponto de passagem tanto para portugueses como para estrangeiros. Inaugurado em 1921, com o nome “Elite”, era o café mais frequentado por
pessoas ilustres da época. O café remete-nos para a decoração da arte-nova, que ostenta
orgulhosamente nos dias de hoje. O Majestic recebe ainda hoje variadas formas de arte
performativa, quer no seu interior, quer no pequeno jardim. Um café português e um
recital de poesia acompanhado das majestosas fachadas e figuras que completam este
espaço é o que aconselhamos numa próxima visita a Portugal.
Located right in the centre of the “Invicta” City, the Majestic coffee shop is undoubtedly a point of reference for both Portuguese and foreigners. Inaugurated in 1921,
with the name of ‘’Elite’’, it was the coffee most frequented by illustrious people of
the time. The coffee is full of art-deco or “Arte-Nova”, which remains until today.
The Majestic receives nowadays several different forms of performative art, either
inside its hall, or in its small but refreshing garden. A Portuguese expresso, a poetry
slam accompanied by the majestic façade and figures that complete this space it’s
what we advise on a next visit to Portugal.
Website: https://www.cafemajestic.com/en
Morada / Address: Rua Santa Catarina 112, 4000-442 Porto, Portugal
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Santuário de Fátima
Sanctuary of Fátima
Reconhecido como um dos santuários Marianos mais importantes do mundo, o Santuário de Fátima fica localizado na Cova da Iria, no concelho de Ourém. O formoso
Santuário é composto por uma série de edifícios religiosos
dedicados a Nossa Senhora de Fátima, como a Capelinha
das Aparições, a Basílica de Nossa Senhora do Rosário e a
Basílica da Santíssima Trindade, entre outros. O santuário
tornou-se num símbolo de peregrinação cristã e devoção
católica que preserva a memória de acontecimentos que
marcaram um país tradicionalmente católico, incluindo a
aparição de Nossa Senhora aos três pastorinhos em 1917. O
santuário foi premiado com três rosas de ouro papais e é um
dos grandes pontos turísticos de Portugal.

Known as one of the most important Marian sanctuaries
in the whole world, the Fátima’s Sanctuary is located in
Cova da Iria, in the city of Ourém. It is composed by a
series of religious buildings dedicated to Nossa Senhora
de Fátima, such as Chapel of the Apparitions, Basilica of
Our Lady of the Rosary, and Basilica of the Holy Trinity,
amongst many others. The sanctuary became a place of
Christian pilgrimage and deep Catholic devotion that preserves the memory of events that marked the country’s
religious tradition, including the apparition of Nossa Senhora de Fátima to the three little shepherds in 1917. The
sanctuary has been awarded three papal gold roses and
it is one of the greatest tourist attractions of Portugal, as
well as one of the biggest Catholic hotspots in the world.
Website: https://www.fatima.pt/pt/pages/transmissoes-online
Morada / Address: Apartado 31 2496-908 Fátima, Portugal

Templo Romano de Évora ou Templo de Diana
Roman Temple of Évora, or Temple of Diana
Construído no Século I d.C. o, mais conhecido como templo de Diana localiza-se na cidade de Évora no Alentejo. O
Alentejo conhecido pelas suas bonitas planícies, tradições
e praias tem no seu centro um dos maiores marcos da
presença romana em Portugal. Construído pelo que se
sabe em honra do Imperador Augusto, o templo apenas
possui ruínas, tendo sido parcialmente destruído pelas invasões germânicas no século V e fora usado também como
açougue. A associação do Templo ao nome de Diana devese a uma lenda relativa à Deusa da Caça.
Built in the 1st century AD, better known as the Temple
of Diana, it is located in the city of Évora, in Alentejo. The
Alentejo known for its beautiful plains, traditions and
beaches, and it has in its centre one of the biggest landmarks of the Roman presence in Portugal. Built in honour
of Emperor Augustus, the temple only has ruins, being
partially destroyed by the Germanic invasions in Vth century. The Temple’s association with the Diana name is
due to a legend concerning to the Goddess of the Hunt.
Morada / Address: Largo do Conde de Vila Flor
7000-804 Évora, Portugal
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Capela do Senhor da Pedra
Senhor da Pedra Chapel
Do outro lado do rio Douro, na cidade de Vila Nova de Gaia, eleva-se
sobre a praia de Miramar a nostálgica capela do Senhor da Pedra. Erguida
sobre um prepotente rochedo em 1686, acredita-se ter origem no culto
pagão, tendo sido mais tarde convertida ao cristianismo. É atualmente
um local de culto e peregrinação. Com um estilo barroco e rococó, é possível no seu interior admirar várias estátuas de arte sacra, entre elas a de
Cristo crucificado. Quando a maré enche, a capela fica isolada pelo mar,
sendo muitas vezes impossível de ter acesso. É de admirar o seu exterior
e perceber que ao entrar para o enorme rochedo, tudo o que rodeia o seu
visitante é mar. Rodeada de misticismo e fábulas lendárias, a capela do
Senhor da Pedra é, sem dúvida, um local convidativo a todos os amantes
de monumentos religiosos.

Rising atop of the Miramar beach, in Vila Nova de Gaia, the Chapel of
the Senhor da Pedra gazes infinitely upon the Atlantic Ocean. Built in
the beach’s bedrock in 1686, it is highly believed that it was built for pagan cults, being later transformed and revamped for Christian purposes.
Characterized by its baroque and rococo style, in it you’ll find several
forms of religious art, having a crucified Christ statue starring the collection. Beware of the high tide though, thus, when the sea rises, it entirely
surrounds the chapel, being virtually impossible to get in or out. It’s the
perfect place to visit for those who love fables and mythical legends.
Morada / Address: Alameda do Sr. da Pedra,
4405-712 Gulpilhares, Portugal

Belém
Belém é um centro histórico situado em Lisboa, na freguesia de Santa Maria de Belém. Inteiramente ligada aos descobrimentos, sofreu diversas obras
a cargo de D.Manuel. Belém contém espaços verdes, museus e uma zona
à beira-rio. O Mosteiro dos Jerónimos, construído no século XVI, é um
dos símbolos da nação e dos descobrimentos marítimos, causa pela qual
os portugueses se distinguiram com bravura. Recheado de história, este é
um dos monumentos prediletos de quem por cá passa. Segue-se a Torre de
Belém, construção iniciada em 1514, situada mesmo na margem do Rio
Tejo, que é um dos principais monumentos onde a arquitetura manuelina
está presente. Primeiramente servia para a defesa da barra do Tejo, tendo
posteriormente perdido essas funções. É uma Torre bem portuguesa, onde
figuram orgulhosamente os brasões das armas de Portugal. Por último o
Padrão dos Descobrimentos, próximo à torre e edificado em 1940. Neste
Monumento celebra- se o Mundo Português e nele é possível ver figuras
históricas de Portugal, como o Infante D. Henrique, a figura mais importante dos descobrimentos marítimos portugueses. Todas as figuras surgem
numa caravela, meio utilizado para a travessia marítima, que fez dos portugueses, os grandes exploradores do mundo.
Belém is a historical centre located in Lisbon, in the parish of Santa Maria
de Belém. Historically linked to the discoveries, it suffered various rehabilitation works by D. Manuel. Belém has incredible green spaces, museums
and a lavishing waterfront area. The monuments that were built there
can’t be avoided. The star of this play is the Jeronimos Monastery, built in
the 16th century. It’s one of the symbols of the nation and maritime discoveries, where the Portuguese people distinguished themselves. Opulent,
this is one of the favourite monuments of those who pass here. The Belém
Tower, whose construction began in 1514, located right on the riverside, is
one of the main monuments where the Manuelist architecture is present.
First it served to defend the Tejo river, having lost the tactical functions
years later. It is a very Portuguese Tower since it includes Portugal’s coats
of arms. To end the tour, you must visit the Monument to the Discoveries,
near the tower and built in 1940. This Monument is an ode to the Portuguese World and in it, it’s possible to see Portugal’s most important historical figures, such as Infante D. Henrique, the most important character in
the tale of the Portuguese maritime discoveries. All the figures appear in a
caravel, as the Portuguese Caravel was the way for the maritime crossing,
that turned the Portuguese the great explorers of the world.
Morada / Address: Av. de Brasília, 1400 Lisboa, Portugal
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Os Melhores Resorts de Golfe
The Best Golf Resorts
Portugal é um destino verdadeiramente privilegiado no que toca à prática de golfe. As temperaturas amenas e céus de
um maravilhoso azul intenso fazem de Portugal o local perfeito para a prática de um desporto que cativa cada vez mais
praticantes por todo o mundo. Dado que de Norte a Sul, são imensas as possibilidades para se praticar bom golf, Secrets
from Portugal listou várias sugestões que vão certamente aliciar até mesmo os praticantes mais exigentes.
Portugal is a privileged destination when it comes to golf. Warm temperatures and clear blue skies make the country the
perfect place to practice a sport that keeps conquering more and more people. Considering that you can find so many
wonderful places to practice good golf, Secrets from Portugal made a curated selection of the best spots that promise to
amaze even the most exquisite golf lovers’ preferences.

Vale do Lobo
Vale do Lobo fica localizado no Algarve e é o maior resort de luxo em Portugal, com mais de 50 anos de existência, tendo-se transformando numa
referência de excelência para entusiastas de golfe. O resort tem dois campos de golfe, Ocean e Royal, ambos com dezoito buracos. Durante todo
o ano, o resort organiza vários torneios emocionantes, dotados de instalações extraordinárias com equipamento de última geração.
Located in Algarve, Vale do Lobo is the largest luxury resort in Portugal
with more than fifty years of history. Since its inception, it has quickly
become a reference of excellence for both golf enthusiasts and property owners. The resort features two golf courses: Ocean and Royal, both
with 18 holes. They are appointed with the best facilities and have the
most thrilling round tournaments throughout the year. Both courses are
internationally known and provide the most emblematic views and golf
holes within this sector.
Website: https://www.valedolobo.com/
Morada / Address: Vale do Lobo, 8135-864 Loulé, Portugal

Golf Club Miramar
Imaginado por Frank Gordon, Cláudio e Mário Martins, o exclusivo
Golf Club Miramar surgiu em 1931, como uma iniciativa de fundar
um clube português de golfe, desporto que nessa época era maioritariamente praticado por britânicos instalados na cidade do Porto. Gordon
pediu auxílio ao famoso arquiteto escocês Mackenzie Ross para desenhar e construir o campo inicial sendo que, posteriormente, o campo foi
alvo de várias adaptações e melhorias, concedendo-lhe o título de um
dos melhores campos de nove buracos da Península Ibérica.
The exclusive Golf Club Miramar opened in 1931 with the idea of creating a Portuguese golf club, considering that, at the time, golf was
practised mainly by British people that lived in Porto. This concept
was imagined by Frank Gordon, Cláudio and Mário Martins. Gordon
asked for the assistance of a famous Scottish architect, Mackenzie
Ross, to design and build the original course. Afterwards, the golf club
went through several improvements and modifications which made it
one of the best 9-hole courses in the entire Iberian Peninsula.
Website: http://www.cgm.pt/
Morada / Address: Av. Sacadura Cabral, 4405-013 Arcozelo, Portugal
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Hotel Quinta da Marinha Resort
O Hotel Quinta da Marinha Resort fica situado no Parque Natural de Sintra-Cascais, com vistas maravilhosas
para o oceano Atlântico. O resort é constituído por um
campo de golfe de 18 buracos, spa e um clube de bem-estar extremamente completo. O campo de golfe tem 5870
metros que providenciam imensos desafios num meio
ambiente extraordinariamente natural. Contemplado por
Robert Trent Jones, o curso integra campos elevados, diversos bunkers e também alguns lagos.
The Hotel Quinta da Marinha Resort is located in the Sintra-Cascais Natural Park and offers mesmerizing views of
the Atlantic Ocean. The resort is comprised of an 18-hole
golf course with 5.870 meters as well as a well-appointed
welfare club and a spa. It provides plenty of challenges in
the middle of a natural ambience. The course features elevated greens and tees, numerous bunkers as well as some
lakes. It was designed by Robert Trent Jones.
Website: http://www.quintadamarinha.com/pt/Onyria/
Hotel-Quinta-Marinha-Resort.aspx
Morada / Address: R. Palmeiras, 2750-005, Cascais, Portugal

Pine Cliffs Resort
Aninhado na costa algarvia do país, o Pine Cliffs Resort é
considerado um dos resorts de luxo mais conceituados e
premiados da Europa. A localização do hotel estende-se ao
longo de 68 hectares sobre o topo de uma falésia, concedendo paisagens únicas para uma extensa praia de areia dourada e as águas cristalinas do oceano Atlântico. O resort,
construído no meio de um pinhal pelo arquiteto Martin
Hawtree, tem um espantoso campo de golfe que é um dos
mais inovadores a nível nacional. Este teve a preocupação
de manter a perspetiva natural intacta, de forma a proporcionar uma experiência completamente exclusiva.
Regarded as one of the most prestigious luxury resorts
in Europe, the award-winning Pine Cliff Resort is nestled
along Algarve’s coast, on the South of Portugal. The hotel’s location extends 68 hectares right on top of a cliff,
providing unique views over the extensive beach of golden sand and the crystalline waters of the Atlantic Ocean.
The resort has a stunning golf course that is one of the
most innovative in the whole country. It was built in the
middle of a pine forest by the renowned architect Martin
Hawtree, who had the attention of maintaining the original natural landscape intact, thus providing an utterly
exclusive experience.
Website: https://www.pinecliffs.com/
Morada / Address: 8200-593 Pinhal do Concelho,
Algarve, Portugal
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Praia D’El Rey Marriott Golf & Beach Resort
O campo de golfe do luxuoso Praia D’El Rey Marriott Golf
& Beach Golf, é sem qualquer dúvida, uma das atrações
mais requisitadas do resort, que é na realidade, considerado um dos melhores percursos em toda a Europa. O campo fica numa localização com extensos pinhais e dunas
que possibilitam vistas espetaculares para o oceano Atlântico, assim como, para as ilhas das Berlengas.
ne of the most sought-after attractions of the five-star
Praia D’El Rey Marriott Golf & Beach Resort is, without a
doubt, its golf course, which is in fact, considered to have
one of the best courses in all of Europe. The course is in
a location with extensive pine forests and dunes, offering
spectacular views of the Atlantic Ocean and the Berlengas
islands.
Website: https://www.marriott.com/hotels/travel/lisdrpraia-del-rey-marriott-golf-and-beach-resort/
Morada / Address: Avenida D. Inês de Castro 1, 2510-451,
Vale de Janelas, Óbidos, Portugal

Monte Rei Golf & Country Club
Após entrar no excepcional Monte Rei Golf & Country, os convidados são absolutamente surpreendidos por um campo de golfe com 6.567 metros quadrados. Combinando
a sua insuperável localização e impressionante design de Jack Nicklaus, Monte Rei garante uma experiência distinta e desafiadora a todos os que apreciam a arte de golfe. A
apresentação do campo é extremamente individual, onde cada um dos 18 buracos são
vistos como uma preciosidade de design, que se unem fluidamente com a tela natural.
Equitativamente, os bunkers foram estrategicamente modelados e esculpidos, garantindo que tudo foi pensado com a máxima atenção aos pormenores.
Seen as one of the best golf clubs in the world, Monte Rei Golf & Country Club
features a golf course with 6.567 square meters. Merging an insuperable location with
Jack Nicklaus’ impressive signature design, the golf club provides a distinctive and defying experience for all those who are passionate about golf. The course’s presentation
is highly individual where each of its 18 holes is seen as a design jewel that is perfectly
merged on the natural canvas. Likewise, the bunkers were strategically modelled and
sculpted, guaranteeing that everything was carefully thought out with maximum
attention to detail.
Website: http://www.monte-rei.com/
Morada / Address: Sítio Do Pocinho - Sesmarias, 8901-907 Vila Nova de Cacela, Portugal
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Vidago Palace Hotel
Vidago Palace Hotel está situado a uma hora de distância do Porto e é detentor de um dos
melhores campos de golfe do norte de Portugal. O campo de golfe de 18 buracos encontra-se inserido num vale pitoresco e foi inaugurado em 1936, apresentando um percurso
idealizado por Philip Mackenzie Ross, um proficiente arquiteto escocês de campos de
golfe. Em 2010, o campo foi renovado por Cameron Powell com o intuito de o tornar
um espaço ainda mais desafiante. Em síntese, este inigualável campo de golfe alia descontração, competitividade e tranquilidade a um cenário absolutamente deslumbrante.
This prestigious hotel is located an hour away from Porto and it is comprised of one
of the best golf courses in the North of Portugal. The 18-hole golf course is nestled in
a stunning picturesque valley. Inaugurated in 1936, the hotel presents a course idealized by Philip Mackenzie Ross, a proficient Scottish golf course architect. In 2010,
the course was renewed by Cameron Powell with the aim of turning it into an even
more challenging space. As a whole, this unparalleled golf course merges relaxation,
competitiveness and tranquillity in a stunning background.
Website: http://www.vidagopalace.com/
Morada / Address: Parque de 5-307, Vidago, Portugal
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As Pousadas de Portugal oferecem várias possibilidades, desde a Serra da
Estrela ao Gerês, de Marvão a Viana do Castelo, tal como de Belmonte a
Angra do Heroísmo. O propósito? Conhecer Portugal de uma perspetiva
distinta e inigualável. Criadas nos anos 40 do século passado e com um
total de 36 edifícios espalhados pelo país, as Pousadas de Portugal, são
sinónimo de cultura, história e tradição. Secrets From Portugal tem o intuito de desmistificar cada uma destas instalações turísticas e de enaltecer
o património português em toda a sua dimensão, proporcionando uma
visita guiada, de Norte a Sul, por este país que inspira pessoas dos vários
cantos do mundo.

From Serra da Estrela to Gerês, from Marvão to Viana do Castelo as well
as from Belmonte to Angra do Heroísmo. These historic hotels from Portugal offer a diverse range of possibilities. The purpose lies on getting to
know Portugal from a different perspective. Created in the 40’s, with a
total of 36 buildings across the country, the historical hotels are one and
the same with culture, history and tradition. Secrets From Portugal has
the goal to demystify each one of these tourist resorts and enhancing the
portuguese patrimony in all of its dimension, providing a guided tour,
from North to South, through that little country that has been inspiring
people from all over the world.
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Pousada do Palacete de Alijó
Palacete de Alijó’s Historic Hotel
Se está à procura das férias perfeitas, não procure mais. A Pousada do Palacete de Alijó
é um dos segredos mais bem guardados de Portugal mas, felizmente, está ao dispor de
todos aqueles que estiverem à procura de aventuras intermináveis. A ligação ao Douro é
indiscutível pelo que poderá respirar o ar fresco que inspira pessoas a voltar a cada ano
que passa. Não hesite em visitar as quintas produtoras de Vinho do Porto, o rio, a linha
de comboio e os vários museus assim como os parques naturais presentes na região. O
Norte está cheio de paisagens verdes e esta você não pode perder.
If you’re looking for the perfect holidays, well, look no forther. The Mansion of Alijó’s
Inn is one of Portugal’s best kept secrets but, fortunately, it’s available for all those who
are looking for endless adventures. The Douro’s connection is undeniable, so you can
breathe the fresh air that inspires people to come back year after year. Don’t hesitate to
visit the Porto’s Wine producing farms, the river, the railroad line, the various museums
and the natural parks present in the region. The North is full of green landscapes and
this one you must not miss.
Website: https://www.pousadas.pt/en/hotel/pousada-alijo
Morada / Address: R. Comendador José Rufino, 5070-031 Alijó, Portugal

Pousada de Bragança
Bragança’s Historic Hotel
Bragança é a cidade onde a natureza e a paisagem urbana se fundem para
dar origem a momentos únicos e inesquecíveis. Descrito como o palco
principal da região de Trás-os-Montes, com o Castelo a sobrepor-se aos
vários encantos que vamos encontrando na nossa jornada, Bragança destaca-se como a jóia da coroa no que toca ao Norte de Portugal. A Pousada
de Bragança é o local indicado para relaxar da rotina do dia-a-dia, dos
afazeres e das horas que parecem não ter fim. Nesta pousada, que salienta
piscinas deslumbrantes e jardins sedutores, dá-se azo ao que realmente
importa – a imaginação. Por entre museus, teatros, igrejas e paisagens
naturais, onde se destaca o Parque Natural de Montesinho, respira-se
tranquilidade e serenidade, e não nos podemos esquecer da excelente gastronomia bragantina!
Bragança is where nature and the urban landscape comes together to provide the origin to unique and unforgettable moments. Bragança is the
crown’s jewel when it comes to the North of Portugal. It is perceived as
the main location of Trás-os-Montes and features a stunning castle as its
main scene-stealer. The historic hotel is the suitable place to find some
peace away from the stresses of daily life. Amazing pools and seductive
gardens emphasize what truly is the imaginative essence of this historic
hotel. Through the museums, theaters, churches and natural landscapes
that surround this unique hotel, those who visit it will be sensing a
breath of fresh air, and one cannot forget to taste the outstanding gastronomy from this region.
Website: https://www.pousadas.pt/pt/hotel/pousada-braganca
Morada / Address: R. Estr. do Turismo, 5300-271 Bragança, Portugal
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Pousada de Valença
Valença’s Historic Hotel
Entre Portugal e Espanha existe uma vila que se destaca das demais: Valença. Se o seu
objetivo é desfrutar de uma estadia onde a simplicidade e o sossego assumem contornos
bem definidos, então a Pousada de Valença é a escolha acertada. Esta pousada evidencia
o melhor que o Minho tem para oferecer, num ambiente descontraído, onde pequenos
detalhes se tornam em grandes memórias. Faça chuva ou faça sol, Valença é um local
típico e pitoresco onde vai querer voltar vezes e vezes sem conta. Destacamos o excelente
serviço da pousada, a sua localização (a dois passos de Melgaço e Monção) e a comida
sensacional servida nesta zona do país. Uma das maravilhas de Portugal, sem dúvida, um
fascínio para os olhos e para a alma.
Valença is a distinctive small town located between Portugal and Spain. This historic
hotel is definitely the right choice if one has the intention of enjoying a quiet place
where simplicity reigns. The hotel emphasizes all the best that Minho has to offer, in a
relaxed atmosphere, where little details become fond memories. Valença is a typical and
picturesque location which will become the hotspot for future vacations. The historic
hotel presents an exceptional service, a remarkable location (near Melgaço and Monção)
and scrumptious food. Valença is surely one of Portugal’s wonders, a treasure for the eyes
and for the soul.
Website: http://www.pousadavalenca.pt/
Morada / Address: Baluarte do Socorro, 4930-735 Valença, Portugal

Pousada de Viana do Castelo
Viana do Castelo’s Historic Hotel
Viana do Castelo é onde mar e montanha se encontram
da maneira mais sublime. A Pousada de Viana do Castelo
é um misto de sensações e todas elas nos remetem para o
bem-estar e quietude, típicas do Norte. O silêncio é uma
dádiva, aqui a vida tem outro significado. Esta pousada,
que já foi o antigo Hotel de Santa Luzia, marco do estilo Belle Époque, foi remodelada e o resultado final está à
vista de todos. No entanto, a sua estrutura foi preservada
para uma experiência mais profunda e imersiva, onde alguns dos pontos fortes são a piscina exterior, a vista sobre
a Serra de Santa Luzia e o fantástico Rio Lima. Aconselhamos uma tarde no terraço da pousada, onde pode beneficiar do som da brisa e do calor do sol que aparentam
não ter fim.
Viana do Castelo is a city where the mountain and the
ocean meet in the most subtle way. In this hotel, you can
sense the well-being and calmness, characteristics that are
so typically found in the North of the country. Here, silence is a gift and life receives a whole new purpose. The
building where it sits was used to be the old Santa Luzia
Hotel, a building fashioned in the Belle Époque style, but
it has since been remodeled, nevertheless, its main structure was maintained in order to give you a deeper and
more immersive experience. Some of its most stunning
focal points are the outdoor swimming pool, the sweeping views of Santa Luzia’s mountain as well as the Lima
River. We suggest an evening in the hotel’s terrace, where
you can be mesmerized by the sound of the breeze and
the warmth of the sun that seem to be infinite.
Website: https://www.pousadas.pt/pt/hotel/pousada-viana
Morada / Address: Monte de Santa Luzia, 4901-909 Viana
do Castelo, Portugal
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Pousada do Mosteiro de Amares
Historic Hotel of Mosteiro de Amares
Entre a cidade de Braga e a Serra do Gerês encontramos a Pousada do Mosteiro de Amares, um espaço dedicado ao lazer, à história e à cultura. Muito podíamos dizer sobre a
essência do “gostar”, do “sentir” e do “viver”, em vez disso, preferimos expôr os deslumbramentos desta pousada, que nos transmitem um sentimento soberbo de harmonia e
bem-estar. A vida resume-se em momentos e nada melhor do que desfrutar de uma manhã à descoberta dos segredos de Portugal por terras do Minho. A Pousada do Mosteiro
de Amares resulta da restauração de um Mosteiro Cisterciense do século XII, pelas mãos
do icónico arquiteto Eduardo Souto de Moura. Uma piscina exterior, um court de ténis
e um restaurante fabuloso são alguns dos motivos pelos quais não se deve perder esta
oportunidade de conhecer a Pousada do Mosteiro de Amares.
Between Braga and the mountains of Gerês, one can be marvelled by the historic hotel of
Mosteiro de Amares, a space mostly dedicated to leisure, history and culture. We would
like to take this opportunity to talk about the enchanting elements of this hotel that
are translated by a feeling of harmony and bliss. Life is all about moments and there is
nothing like to enjoy your morning while journeying through the unique lands of Minho.
This historic hotel is the result of the renovation of a 12th-Century Cistercian Monastery
by the esteemed architect Eduardo Souto de Moura An outdoor swimming pool, a tennis
court and a fabulous restaurant are amongst the main reasons why you should not miss
this amazing opportunity to discover the North.
Website: https://www.pousadas.pt/en/hotel/pousada-amares
Morada/ Address: Largo do Terreiro - Santa Maria do Bouro, 4720-633, Amares, Portugal

Pousada do Convento de Évora
Convento de Évora’s Historic Hotel
A Pousada do Convento de Évora é um hino à magnificência e vastidão de
um Alentejo onde, por muito mais que o visitemos, fica sempre algo por
descobrir. Os pequenos detalhes desta zona são únicos e nada melhor que
a Pousada do Convento de Évora para desmistificar os prazeres ocultos do
Alentejo. Localizada na cidade-museu, considerada património mundial
da Humanidade, a pousada encontra-se a dois passos de lugares históricos, como a Catedral Gótica de Évora ou o Templo Romano. O Convento de Évora, com mais de 500 anos, preserva em si traços de um tempo
passado que ainda hoje faz as delícias de quem por lá passa. Évora é uma
epítome de paz e equílibrio.
The historical hotel of Convento de Évora is an hymn to the magnificence and vastness of an Alentejo where, no matter how many times you
visit, there is always something to discover. The small details make this
region and we cannot think of anything better than this hotel to unmask
the hidden pleasures of Alentejo. Located in the museum city, considered
as a World Heritage building, the historic hotel is close to mythical places
like Évora’s Gothic Cathedral or the Roman Temple. Convento de Évora
has more than 500 years of history, preserving traces from the past that
still charm its visitors. Évora is the epitome of peace and balance.
Website: https://www.pousadas.pt/en/hotel/pousada-evora
Morada / Address: Largo do Conde de Vila Flor, 7000-804 Évora, Portugal
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Pousada da Serra da Estrela
Serra da Estrela’s Historic Hotel
A pousada encontra-se localizada no Parque Natural da Serra da Estrela (Covilhã), cujas montanhas e colinas são expressões vivas que nos
ajudam a encontrar as maravilhas que o nosso país tem para oferecer.
Uma viagem metafísica pelos encantos paisagísticos do interior, que podem estar “vestidos” de branco ou de verde, a Pousada da Serra da Estrela
é sem dúvida algo a ter em conta. Este é mais um projeto impressionante
de Eduardo Souto de Moura, um visionário da arquitetura portuguesa.
The historic hotel is located in the Serra da Estrela’s Natural Park (Covilhã), whose mountains and hills are illustrative expressions that help us
find the wonders that our country has to offer. Once in this beautiful
hotel, you can go on a journey to the marvellous interior landscape, that
may be “dressed” in white or green. This is yet another impressive project
by Eduardo Souto de Moura, a visionary of Portuguese architecture.
Website: https://www.pousadas.pt/pt/hotel/pousada-serra-estrela
Morada / Address: Estrada Nacional 339 - Penhas da Saúde, 6200-324
Covilhã, Portugal

Pousada do Palácio Estoi
Historic Hotel of Palácio Estoi
Situada numa aldeia rural a dez quilómetros do Aeroporto de Faro, a Pousada do Palácio Estoi é um deleite para a alma. É aqui que vai poder experienciar os horizontes utópicos do Algarve, nas esplêndidas praias que
são cobiçadas por milhões de pessoas. Um cenário idílico para uma estadia
inesquecível entre entes queridos. Nesta pousada, os convidados podem-se
regalar com uma piscina exterior, uma academia e jardins únicos, todos
estes são simplesmente de cortar a respiração. A vista para o mar das varandas privativas revela-se como uma dádiva. A Serra Algarvia fica situada
perto do hotel e, como tal, este é o destino que promete satisfazer os gostos
de toda a gente. Não espere mais, e embarque na aventura de uma vida!
Located in a small rural village, within 10 kilometers from the Airport of
Faro, the Palácio Estoi is a delight for the soul. Here, we can experience
the utopian horizons from Algarve, especially the fascinating beaches
covered by millions of people. This hotel becomes the idyllic scenery to
everyone who wants an unforgettable stay amongst loved ones. An outdoor swimming pool, a health club and jaw-dropping gardens are the historic hotel’s best proposals. When in the private balconies, guests can be
stunned by sweeping views of the sea. The hotel is really close to the Serra Algarvia and, as such, this destination promises to satisfy everyone’s
taste. Don’t wait anymore, and embark in the adventure of a lifetime!
Website: https://www.pousadas.pt/en/hotel/pousada-estoi
Morada / Address: R. de São José, 8005-465 Faro, Portugal
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Pousada de Viseu
Viseu’s Historic Hotel
Viseu fica localizado no centro de Portugal, uma terra repleta de florestas, bosques e
matas. É um destino invejável para quem gosta de sair de casa pela manhã e ir em busca
dos encantos da natureza. Aqui tudo é mais simples, tudo tem mais brilho. A pousada,
edificada no antigo Hospital de São Teotónio, foi reconstruída por Gonçalo Byrne, e é o
local perfeito para se saborear vento fresco e o sol caloroso. Fauna e flora abundam por
estas bandas, tornando Viseu um sítio digno de se visitar. À noite é possível vislumbrar a
lua brilhante e as estrelas que nos guiam por jornadas memoráveis. Piscina interior aquecida, restaurante e sala de vinhos atribuem ainda mais essência a um lugar que nunca
desapontou ninguém.
Located in the centre of Portugal, Viseu is the land of woods and forests. It’s a memorable
destination for those who enjoy going on morning walks to get in touch with nature.
In Viseu, everything is simpler, everything is brighter. The historic hotel, built in the old
São Teotónio’s Hospital, was rebuilt by Gonçalo Byrne and it’s the perfect location to
feel the wind and the warm sun. Flora and fauna are quite abundant in this area, making
Viseu a worthy place to visit. At night, it’s possible to catch a glimpse of the shiny moon
and stars that guide us through unforgettable journeys. An indoor pool, a restaurant and
a wine room grant even more charm to a place that has never disappointed.
Website: http://www.pousadadeviseu.com/
Morada / Address: Rua Hospital, 3500-161 Viseu, Portugal

Pousada do Castelo de Alcácer do Sal
Historic Hotel of Alcácer do Sal Castle
A Pousada do Castelo de Alcácer do Sal encontra-se numa colina onde
as vistas para o Rio Sado não deixam ninguém indiferente. Considerada
uma das cidades mais antigas da Europa, Alcácer do Sal é um misto de
história e tradição. As praias da Comporta não ficam longe e o castelo
possui a maior cripta arqueológica de Portugal – a oportunidade de viajar
até ao passado sem sair do próprio presente. A pousada está apenas a uma
hora de Lisboa e há quem diga que no restaurante, a Sala das Colunas, se
confecciona os melhores pratos da gastronomia tipicamente portuguesa,
cujo ingredientes ficaram eternamente inscritos na nossa memória.

The Historic hotel of Alcácer do Sal Castle is located on a hill where the
views of the Sado River won’t leave anyone indifferent. Alcácer do Sal is
a combination of history and tradition, thus being considered one of the
oldest cities of Europe. The beaches of Comporta are not far away and
the castle has the biggest Portuguese archeological crypt, giving one the
opportunity to travel to the past without leaving the present. It only
takes one hour to get to Lisbon and some say that, in the hotel’s restaurant provides the best portuguese cuisine the combination of flavourful
ingredients are put together in order to give one everlasting memories.
Website: https://www.pousadas.pt/en/hotel/pousada-alcacer
Morada / Address: Castelo de Alcácer do Sal, 7580-197
Alcácer do Sal, Portugal
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Pousada do Convento de Vila Viçosa
Historic Hotel of Convento de Vila Viçosa
Situada no Alto-Alentejo, a Pousada do Convento de Vila Viçosa é um mimo que
dificilmente se esquece. Vila Viçosa é uma vila pacata, repleta de história e segredos
por desvendar. No Alentejo tudo tem outro sabor e esta pousada encontra-se no antigo Convento Real das Chagas de Cristo, um marco arquitetónico do século XVI.
A decoração da pousada assume contornos temáticos, onde também encontramos
uma sala de jogos, uma sala de piano, um restaurante e uma piscina exterior que
se revela essencial para aqueles dias de verão em que o calor aperta. Com muitas
igrejas e monumentos por descobrir, Vila Viçosa, terra da icónica escritora Florbela
Espanca, é sem dúvida um local a não perder de vista.
Located in the Alto-Alentejo, this historic hotel is certainly a wonder that you
won’t forget. Vila Viçosa is an extremely quiet small town, full of history and
hidden secrets. In Alentejo, everything has another feeling to it and this hotel is
located in an ancient convent, Convento Real das Chagas de Cristo, which is an
architectural landmark of the 16th-Century. The hotel’s thematic decor is astonishing and, within this building, we can also find a game room, a piano room, a
restaurant and an outdoor pool, the latter of which becomes essential when the
temperature goes up. Featuring a wide variety of churches and monuments to be
discovered, Vila Viçosa was actually the hometown to the legendary Portuguese
writer, Florbella Esplanca.
Website: https://www.pousadas.pt/pt/hotel/pousada-vila-vicosa
Morada / Address: Convento das Chagas - Terreiro do Paço, 7160-251
Vila Viçosa, Portugal

Pousada de Sagres
Sagres’ Historic Hotel
Na ponta de Portugal encontramos a Pousada de Sagres,
onde os mares se cruzam para recriar momentos únicos
nas falésias do pensamento. Esta pousada é indicada para
amantes de praia, com vistas incríveis para a Fortaleza de
Sagres e para o Farol do Cabo de São Vicente. Nesta região
privilegiada, os visitantes do hotel serão cumprimentados
com um pôr de sol singular, que certamente irá impressionar todos que por lá passam, para além disto é possível observar as ilhas do Martinhal, a ponta da Atalaia e a fantástica Serra de Monchique. Todos sabemos que o Algarve não é
só praia e, como tal, em Sagres também é possível estar em
contacto com a natureza, incluindo a observação de várias
espécies de aves, caminhadas, trekking, passeios de barco e
aulas de surf são algumas das opções.
In the south border of Portugal, one can find the historic
hotel of Sagres and create unique moments next to the
cliffs. This hospitality venue is perfect for beach lovers,
offering unobstructed views of the Sagres Fortress and
Cape of São Vicente. Here, you’ll also find an incredible
sunset that will make your dreams to come. You can also
observe the islands of Martinhal, the Atalaias’ tip and the
awe-inspiring Serra de Monchique. We all know that Algarve is not only about sandy beaches so, in Sagres, it’s
possible to be in contact with other natural elements,
including bird watching, hiking, trekking, boat rides and
surf classes.
Website: https://www.pousadas.pt/en/hotel/pousada-sagres
Morada / Address: Ponta da Atalaia, 8650-385
Sagres, Portugal
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Pousada da Caniçada no Gerês
Historic Hotel of Caniçada Gerês
Indubitavelmente, O Gerês é uma das zonas mais bonitas e incomparáveis de Portugal. A Pousada da Caniçada, junto ao incrível Parque Nacional da Peneda-Gerês, é um sinal de que a natureza
realmente faz magia. Aqui encontramos as montanhas mais majestosas, as florestas mais deslumbrantes e as cascatas de águas mais
translúcidas, tudo isto se traduz em paisagens admiráveis que não
nos vão sair do pensamento por muitos anos. Na pousada encontramos uma piscina exterior, um restaurante com vistas panorâmicas e uma esplanada para momentos em família. Pesca, canoagem
e caminhadas são as sugestões de uma pousada que nos enche as
medidas e nos recarrega todas as energias.

Undoubtedly, Gerês is one of the most beautiful and unrivalled
places in Portugal. Caniçada’s historic hotel is located next to the
incredible Peneda-Gerês’ Natural Park, that is proof that nature truly is magical. In this region, one can find the most majestic mountains, the most gorgeous forests and the most translucent waterfalls. All of which are translated into stunning landscapes that
won’t leave one’s memories for years to come. In the hotel, one can
benefit from an outdoor pool, a restaurant with panoramic views
and a terrace idyllic for family moments. Fishing, canoeing and hiking are a few suggestions that completely fulfil one’s expectations.
Website https://www.pousadas.pt/pt/hotel/pousada-geres-canicada
Morada / Address: Av. da Caniçada nº 1518,
4850-054 Caniçada - Gerês, Portugal

Pousada do Convento de Arraiolos
Historic Hotel of Convento de Arraiolos
Arraiolos é uma terra de tradições, vivências inspiradoras e costumes que
ficaram vinculados na História. Mundialmente conhecida pelos tapetes
de Arraiolos, a Pousada de Arraiolos faz jus a esta descrição, localizada
num antigo convento a cerca de um quilómetro do centro da vila. Aproveite para respirar o ar puro característico do Alentejo, por entre planícies
soberbas e montes isolados pela tranquilidade. Existe uma piscina interior
para os meses mais frios e uma piscina exterior para o verão. Para além do
restaurante onde poderá degustar a típica gastronomia alentejana, aqui
também pode jogar uma revitalizante partida de ténis ou usufruir de uma
massagem relaxante.
Arraiolos is bursting with tradition, experiences and customs that stayed
engraved in the history of this region. The Arraiolos’ historic hotel really
does justice to this description. Located in an old convent within one
kilometre from the centre of the village, the hotel is also known for the
famous Arraiolos rugs. Breathe the fresh air of Alentejo in between superb plains and peaceful hills. There is an indoor swimming pool for the
colder months and an outdoor one for the summer. Besides the amazing
restaurant, inside there’s also spaces to play a revitalising tennis match or
to receive relaxing massage treatments.
Website: www.pousadas.pt/pt/hotel/pousada-arraiolos
Morada / Address: Pousada de Arraiolos - Nossa Sra. da Assunção,
7044-909 Arraiolos, Portugal

SECRETS FROM PORTUGAL PAGE 43.

Pousada do Mosteiro de Guimarães
Historic Hotel of Mosteiro de Guimarães
O centro histórico da cidade de Guimarães foi classificado como património da Humanidade pela UNESCO. Se o facto de Guimarães ser o
berço de Portugal não lhe chega como pretexto para uma visita, então
esta pousada vai mudar radicalmente a sua opinião. A pousada oferece
vistas fantásticas e é composto por uma série de particularidades, como
uma esplanada, uma piscina exterior, um bar, um restaurante, um parque infantil e também pode aproveitar um roteiro botânico. Se gosta de
aventura não deixe de lado a oportunidade de apanhar o teleférico e subir
até à Penha para uma invejável vista panorâmica. Guimarães é tudo isto
e muito mais.
The historic centre of Guimarães was classified as a World Heritage Site
by UNESCO. Guimarães is regarded as the authentic birthplace of Portugal, and if this isn’t enough to satiate your curiosity, then you ought to
know that the hotel provides mesmerizing views of the region and it’s
well-appointed with a series of particular amenities, including a terrace,
an outdoor swimming pool, a bar, a restaurant, a children’s playground
and even a distinctive botanical itinerary. If you are in search of wild
adventures, then you ought to go on a cable car lift which will allow you
to have sensational panoramic views of Penha. As a whole, Guimarães is
all of the things previously mentioned and so much more.
Website: https://www.pousadas.pt/pt/hotel/pousada-guimaraes
Morada / Address: Largo Domingos Leite de Castro, Lugar da Costa,
4810-011 Guimarães, Portugal

Pousada de Lisboa
Lisboa’s Historic Hotel
No centro de Lisboa encontra-se esta pousada fenomenal, uma ode ao
estilo de vida e prazeres de uma cidade cada vez mais cosmopolita. Visto
edifício de orientação tradicional e turística, a pousada está localizada
na conhecida Praça do Comércio junto ao imponente Rio Tejo. Se quer
conhecer uma das cidades mais bonitas do mundo, não pense duas vezes.
Se está à procura de uma experiência urbana de luxo, aproveite agora. Em
Lisboa não faltam museus, galerias, monumentos, jardins e transportes
públicos que o levam num piscar de olhos a qualquer destino. Conheça
o Cais do Sodré, o Bairro Alto e o Castelo de São Jorge numa perspetiva
diferente e num contexto surpreendente.
This phenomenal hotel can be found in the centre of Lisbon, which
becomes an ode to the luxury lifestyle and pleasures of a city that is
becoming increasingly cosmopolitan. Featuring a traditional and touristic character, the hotel is located in the well-known Praça do Comércio,
right next to Tagus River. If you want to know one of the most beautiful cities in the whole wide world, then you don’t need to think twice
as this hotel provides an astonishing urban and glamorous experience.
In Lisbon, there are a lot of museums, galleries, monuments, gardens
and public transports to take you anywhere you so desire, including the
famed Cais do Sodré, Bairro Alto and the São Jorge Castle.
Website: https://www.pousadas.pt/en/hotel/pousada-lisboa
Morada / Address: Praça do Comércio 31-34, 1100-148 Lisboa, Portugal
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Pousada do Marvão
Marvão’s Historic Hotel
Na Pousada do Marvão pode-se experienciar toda a beleza das planícies do Alentejo.
Definida por um ambiente rústico e acolhedor, a pousada é composta por um restaurante
panorâmico e encantadores passeios pedestres.
Fugir à rotina tem outra dimensão no Alentejo, uma zona com uma identidade muito
característica e repleta de vastos campos alentejanos.
Marvão’s historic hotel is where you can experience all the beauty of the Alentejo’s
plains. The hotel is best defined by its rustic and cosy environment and a few areas that
you certainly have to experience is its panoramic restaurant and its thrilling hiking tours.
Escaping the daily routine has another dimension in Alentejo, seeing that this region has
a very characteristic identity and highlights wide fields typical from Alentejo.
Website: https://www.pousadas.pt/en/hotel/pousada-marvao
Morada / Address: Rua 24 de Janeiro, nº7, Santa Maria de Marvão, 7330-122
Marvão, Portugal

Pousada do Palácio de Queluz
Queluz Palace’s Historic Hotel
Queluz é, sem dúvida, uma cidade privilegiada pela sua localização, situando-se a cinco quilómetros de Lisboa, a 14
de Sintra e a 20 de Cascais. Da cidade de Lisboa à serra de
Sintra passando pelas praias de Cascais, esta estadia promete
ser uma odisseia revigorante. Dentro da pousada aproveite
para explorar os jardins do Palácio, saborear a autenticidade
da gastronomia portuguesa no Restaurante Cozinha Velha
ou perder-se na valiosa coleção de artes decorativas que pode
visitar no edifício. Portugal tem destas coisas maravilhosas e
esta pousada é uma delas. Existe melhor combinação do que
cultura, conforto e tradição?
Queluz is, without a shadow of a doubt, a privileged city due
to its location, as it is only five kilometres away from Lisbon,
14 from Sintra and 20 from Cascais. From the city of Lisbon
to the mountains of Sintra as well as the beaches of Cascais, a stay in this hotel promises to be an uplifting odyssey.
In this historic venue, you can explore its gardens and taste
the authenticity of Portuguese gastronomy in the restaurant
Cozinha Velha, or even lose yourself in the valuable decorative arts collection that can be seen throughout the building.
Portugal has a series of wonders and this hotel is definitely
one of those. Is there any better combination than culture,
comfort and tradition?
Website: https://www.pousadas.pt/pt/hotel/pousada-queluz
Morada / Address: 2745-191 Queluz, Portugal
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Pousada do Convento de Beja
Beja’s Historic Hotel
A Pousada do Convento de Beja é um verdadeiro refúgio na
planície alentejana. Com quase 800 anos de história, visitar esta pousada é sempre uma escolha gloriosa. Localizada
no centro da cidade, não perca a oportunidade de visitar o
castelo e o museu Rainha D. Leonor. O edifício em si tem
elementos da arquitetura religiosa e gótica, sendo que no seu
interior encontrará um spa com sala com tratamentos eficazes, fantásticos jardins, uma piscina exterior, um restaurante,
um bar e um campo de ténis.
Beja’s historic hotel is an authentic hideaway in the plains
of Alentejo. With almost 800 years of history, visiting this
venue is assuredly a glorious selection. Located in the centre of the city, those who stay in the hotel cannot miss this
opportunity to pay a visit to the castle and the museum of
Rainha D. Leonor. Its exterior presents elements from religious and gothic architecture while in its interiors, one can
have access to amazing gardens, an outdoor swimming pool,
a restaurant, a bar, a tennis court and a spa with a wellness
and massage room.
Website: https://www.pousadas.pt/en/hotel/pousada-beja
Morada / Address: Largo D. Nuno Álvares Pereira,
7801-901 Beja, Portugal

Pousada do Mosteiro do Crato
Mosteiro do Crato’s Historic Hotel
Uma experiência metafísica de bem-estar e paz é o que lhe reserva a famosa Pousada
do Mosteiro do Crato. Em pleno Alto-Alentejo, perto de Portalegre, esta instalação
turística é onde vai poder encontrar obras arquitetônicas seculares, onde o Mosteiro
serve de jóia da coroa devido ao seu estilo gótico. Para além de todas as comodidades
que a pousada oferece, como jacuzzi e restaurante, entre outros, poderá ainda fazer
inúmeras atividades no exterior, como caminhadas, passeios a cavalo ou pesca.
This celebrated gothic-styled hotel offers a metaphysical experience of well-being
and peacefulness. In the middle of Alto-Alentejo, near Portalegre, this spectacular
infrastructure favoured amongst tourists is where you can find secular architectural
works. The Hotel offers plenty of exceptional amenities, such as a jacuzzi and a restaurant but also several outdoor activities, including hiking, horse rides and fishing.
Website: https://www.pousadas.pt/pt/hotel/pousada-crato
Morada / Address: Mosteiro da Flor da Rosa, 7430-999 Crato, Portugal
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Pousada de Condeixa-Coimbra
Historic Hotel of Condeixa-Coimbra
Coimbra, terra de estudantes, sempre teve enorme importância para a cultura de Portugal. A Pousada de Condeixa-Coimbra
é como uma música para os nossos ouvidos ou um filme para
os nossos olhos. Aqui despoleta-se uma sinestesia de agradáveis
sensações. Bons vinhos, boa comida e bom ambiente são garantidos. O enquadramento paisagístico da pousada é um dos
pontos mais fortes e os quartos apresentam uma decoração
clássica onde elementos contemporâneos se fundem.
Coimbra, known to be an academic city, has always been of
tremendous importance for the Portuguese culture. The historic hotel of Condeixa-Coimbra is like an excellent music to
our ears and a divine movie to the eyes. Here, a synaesthesia
of pleasurable sensations is sensed where good wines, gastronomy and a welcome environment awaits its quests. The
landscape framing of the hotel is one of the highlights and
the rooms are decorated in a classic style that is merged with
a contemporary touch.
Website: http://www.pousadadecondeixa-coimbra.com/pt/
Morada / Address: R. Francisco de Lemos 43, 3140-140
Condeixa-a-Nova, Portugal

Pousada do Castelo de Palmela
Castle of Palmela’s Historic Hotel
A Pousada do Castelo de Palmela, entre a cidade e o
campo, é o refúgio perfeito para uma saída a dois ou em
família. Prepare-se para vistas únicas com a Serra da Arrábida em destaque, assim como para o Oceano Atlântico
e os campos de vinha da região. Não se esqueça de tirar
um tempo para contemplar as praias da Costa Azul, assim
como, a Reserva Natural do Estuário do Sado, as grutas
artificiais da Quinta do Anjo e a Herdade e Palácio de Rio
Frio. Todas estas atrações formam o leque que compõe as
possibilidades de uma estadia única. Para os amantes das
atividades de exterior, sublinhamos a canoagem e a observação de golfinhos no Rio Sado.
The Castle of Palmela’s Inn, located in between the city
and countryside, is the perfect escape for a phenomenal
stay with your loved ones. Prepare yourself for unique
views of the Serra da Arrábida, the Atlantic Ocean and
the region’s vineyards. Don’t forget to contemplate the
beaches of the Costa Azul, as well as the Natural Reserve
of Sado’s Firth, the artificial caves of Quinta do Anjo and
the Rio Frio’s Homestead and Palace, all of which constitute the opportunity for an incredible stay. o the outdoor
lovers, we highlight activities such as canoeing and dolphin watching in the Sado River.
Website: https://www.pousadas.pt/en/hotel/pousada-palmela
Morada / Address: Castelo de Palmela, 2950-317
Palmela, Portugal
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Pousada do Convento de Belmonte
Historic Hotel of Covento de Belmonte
Belmonte é um local de extrema importância para a cultura
portuguesa. Mais do que isso, é um destino que seguramente
vai atrair aqueles que estão sempre à procura de algo mais no
que toca a viagens memoráveis. Na pousada, a capela e a antiga
sacristia foram transformadas em sala de convívio e bar. Todos
os quartos da pousada estão equipados com varandas, sendo
que alguns deles possuem vistas para a Reserva Natural da Serra da Estrela. No restaurante, não deixe de resistir à tentação
e maravilhe-se com a magia da gastronomia típica da região.
Belmonte is an extremely important place when it comes to
Portuguese culture. it’s a destination that will attract those
who are always looking to have a memorable travel. The hotel features a chapel and an old sacristy which were transformed in a living room and a bar. Each room has balconies
where some of them offer sweeping views of Serra da Estrela’s Natural Reserva. In the restaurant, you cannot resist the
temptation and taste typical dishes from the region.
Website: http://www.conventodebelmonte.pt/en/
Morada / Address: Serra da Esperança, 6250-909
Belmonte, Portugal

Pousada do Castelo de Óbidos
Óbidos Castle’s Historic Hotel
Situada na vila de Óbidos, esta pousada é um mergulhar na história medieval do século IX.
No entanto, a pousada também apresenta o sentimento de “lar longe de casa”, mas sem a
pressão dos afazeres da rotina. Passeie pelo castelo, aprecie a arquitetura histórica da zona,
saboreie a gastronomia portuguesa de produção local e, claro, prove a tão mediática Ginja. O
Aeroporto de Lisboa situa-se a uns meros 55 minutos e as praias de Peniche, Nazaré e Batalha
encontram-se a 30 minutos de distância. Óbidos reserva-lhe tudo o que de Portugal tem de
melhor numa pousada encantadora e revitalizante.
Located in the town of Óbidos, this historic hotel takes you back on a medieval journey to the
nineth Century. The hotel gives you the home away from home feeling that is so desperately
wanted without having the pressure of daily life. Stroll around the castle and have a good
time enjoying the architectural elements of the area, taste scrumptious local dishes and, of
course, experience the well-known Ginja. Lisbon’s Airport is located 55 minutes away and the
beaches of Peniche, Nazaré and Batalha are only 30 minutes within the inn. Óbidos is offering
everything that Portugal has best to offer in a charming and uplifting stay.
Website: https://www.pousadas.pt/en/hotel/pousada-obidos
Morada / Address: Paço Real, 2510-999 Óbidos, Portugal
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Pousada do Castelo de Estremoz
Castle of Estremoz
Estremoz é adorável no seu todo. Com um património repleto de igrejas, capelas e palácios, Estremoz é o Alentejo no seu melhor. Este antigo palácio foi mandado construir por
D. Dinis para a sua mulher, a Rainha Santa Isabel, que dá o nome à Pousada. Situada no
antigo reduto da cidade, foi o palco de batalhas, amor e traição. Esta é a oportunidade
de disfrutar de passeios a pé inspiradores e vistas deslumbrantes de um marco histórico
português. Os quartos da pousada estão devidamente equipados para uma estadia que
o vai encantar do princípio ao fim. O restaurante da pousada combina o melhor da gastronomia tradicional portuguesa com elementos contemporâneos do Alentejo.
Estremoz is all about loveliness. With a patrimony full of churches, chapels and palaces,
Estremoz is Alentejo at its best. This old palace was ordered by D. Dinis as a gift for
his wife, the Queen Santa Isabel, giving her name to the inn. Located in the old city’s
stronghold, it was the stage of many battles, love and betrayal. This is your opportunity
to walk the town’s center and see for yourself the mighty views of an historic portuguese landmark. The inn’s rooms are fully equipped for a stay that will charm you from
beginning to end. The restaurant combines the best of the portuguese gastronomy with
contemporary Alentejo’s elements.
Website: https://www.pousadas.pt/en/hotel/pousada-estremoz
Morada / Address: Largo de D. Diniz, 7100-509 Estremoz, Portugal

Pousada do Castelo Alvito
Castelo Alvito’s Historic Hotel
A vila de Alvito está carregada de elementos pitorescos. Em
contraste, a pousada tem um ambiente esplêndido envolvido em luxo, charme e requinte. Casa de uma longa dinastia
de barões favorecidos pelo rei, este é dos castelos fortificados
mais acolhedores e confortáveis do país. O Baixo-Alentejo é a região perfeita para vaguear por entre os campos e as
planícies. Na própria pousada, destacamos os jardins, a arquitetura, o restaurante e o pátio interior.
Alvito’s village is full of picturesque elements. The hotel
provides a luxurious and exquisite environment. Known as
a House of a long dynasty of barons favoured by the king,
Castelo Alvito is the most welcoming and comfortable fortified castle in the country. Baixo-Alentejo is the quintessential region to wander through the fields and plains. In the hotel, we highlight the gardens, the architecture, the restaurant
and the courtyard.
Website: https://www.pousadas.pt/pt/hotel/pousada-alvito
Morada / Address: Castelo de Alvito, 7920-999
Alvito, Portugal
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Pousada do Forte de Angra do Heroísmo
Historic Hotel of Forte de Angra do Heroísmo
A formidável ilha Terceira é ponto de paragem obrigatório para quem gosta de
paisagens naturais. O Oceano Atlântico serve como pano de fundo para uma
estadia única. A Pousada do Forte de Angra do Heroísmo é o cruzar de áreas
místicas e românticas, onde os visitantes podem beneficiar de temperaturas
amenas e de uma gastronomia excêntrica e singular. Reconhecida como um
antigo ponto de passagem para piratas e corsários, hoje a pousada abriga um
espaço onde pode aproveitar tudo o que os Açores têm para lhe oferecer.
The graceful Terceira island is a mandatory stop for those who love natural
landscapes. The Atlantic Ocean serves as a backdrop for a unique stay. The
Forte de Angra do Heroísmo is a crossroad of mystical and romantic places,
where guests can benefit from mild temperatures and singular gastronomy.
Previously known as an old passage point for pirates and privateers, the hotel
features an unparalleled environment that offers the very best of the region.
Website: https://www.pousadas.pt/pt/hotel/pousada-angra
Morada / Address: R. do Castelinho, 9700-045 Angra do Heroísmo, Portugal

Pousada da Ria em Aveiro
Historic Hotel of Ria
Aveiro, também conhecido como a Veneza portuguesa, é palco de tranquilidade e sedução. A
Pousada da Ria, situada na Torreira, permite-lhe experienciar momentos especiais junto ao
mar e às conhecidas praias da região de Aveiro. Aconselhamos a praia da Costa Nova, famosa
pelas habitações coloridas e originais. Caso queira um ambiente ainda mais tranquilo, a pousada possui uma praia privada onde pode usufruir de calorosos banhos de sol. Se tiver tempo
não deixe de apanhar o ferry em São Jacinto para Aveiro, por entre águas delicadas e um pôr
do sol estonteante.
Aveiro, also known as the Portuguese Venice, is a place of tranquillity and seduction. Ria’s
historic hotel is located in Torreira and allows you to experience exceptional moments by
the sea on the remarkable beaches of Aveiro. We recommend you to visit Costa Nova, which
is famous for its colourful and original residences. If you’re looking for a quiet environment,
the hotel has a private beach where you can sunbathe in peace. If you have the time, take the
ferry boat in São Jacinto to Aveiro in between delicate waters and an amazing sunset.
Website: https://www.pousadas.pt/pt/hotel/pousada-ria
Morada / Address: Bico do Muranzel, 3870-301 Torreira, Portugal
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Pousada do Convento de Tavira
Convento de Tavira’s Historic Hotel
Tavira, terra paradisíaca, é mote para os pequenos grandes
prazeres existenciais. Os quartos da pousada foram adaptados de antigas celas do convento pelo que poderá adormecer
ao som da história de tempos idos, num clima de conforto
totalmente moderno. São apenas 15 minutos até à praia da
Ilha de Tavira que se converterão em horas de contemplação.
Deixe-se guiar pela brisa e não esqueça as rotas de observação
de aves, que podem ser efetuadas a pé ou de barco. Uma vez
que estamos no Algarve, aproveite os extraordinários campos
de golfe ao redor.
Known to be a paradise on Earth, Tavira is the epitome of
life’s small yet grand pleasures. The rooms of this historic hotel were adapted from the ancient cells of the convent, where
you can almost fall asleep to the sound of past memories, in a
comfortably modern setting. It’s only a 15 minute walk from
the Beach of Tavira’s island. Here, you cannot miss the opportunity to contemplate the bird watching tours which can be
done either by foot or boat, in addition, you ought to consider
visiting the exceptional golf courses that besiege the area.
Website: https://www.pousadas.pt/en/hotel/pousada-tavira
Morada / Address: Rua D. Paio Peres Correia, 8800-407 Tavira, Portugal

Pousada de Ourém
Ourém’s Historic Hotel
A Pousada de Ourém oferece possibilidades para todos os gostos. Local ideal para férias em
família, Ourém é local de fé e de equilíbrio. Estrategicamente próxima de Fátima, Batalha,
Alcobaça e Tomar, este pode ser o seu ponto de partida para uma viagem pela história religiosa
de Portugal. Com uma identidade muito própria, a Pousada de Ourém adota um estilo contemporâneo para deleite de quem a visita. Recarregue energias e experiencie momentos únicos
na companhia daqueles que mais gosta. Em Ourém, existe todo um novo mundo de encantos
à espera de ser descoberto.
Ourém’s Inn offers several possibilities for all tastes. The perfect place for family vacations,
Ourém is a place of faith and balance. Strategically close to Fátima, Batalha, Alcobaça and
Tomar, this can be the ultimate starting point of a trip through the portuguese religious
history. With a very own identity, Ourém’s Inn has a contemporary style that makes the
wonders of everyone who visits it. Recharge your energies and experience unique moments
in the company of those whom you love the most. In Ourém, there is a whole new world of
fascinations waiting to be discovered.
Website: https://www.pousadas.pt/pt/hotel/pousada-ourem
Morada/Address: Largo João Manso - Castelos, 2490-481 Ourém, Portugal
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Pestana Bahia Praia
Pestana Bahia Praia’s Historic Hotel
Situado na Ilha de São Miguel, nos Açores, este hotel à beira
mar plantado oferece uma conexão rara e única com a natureza. Com acesso directo à praia, aqui poderá desfrutar do
mar e da areia apenas para si, contemplando uma das vistas
mais bonitas sobre a ilha de São Miguel. Dotado de quartos
minuciosamente decorados, onde a paz reina, os seus jardins
e espaços comuns deixam qualquer um encantado. O Pestana
Bahia é a junção perfeita entre campo e praia. Planícies verdes
que terminam numa silenciosa praia, são as escolhas de muitos para o descanso merecido.
Located on São Miguel Island in the Azores, this seafront
hotel offers a rare and unique connection with nature. With
direct access to the beach, here you can enjoy the sea and the
sand just for you, contemplating one of the most beautiful
views of the island of São Miguel. With meticulously decorated rooms, where peace reigns, its gardens and common
spaces leave anyone charmed. The Pestana Bahia is the perfect junction between the countryside and the beach. Green
plains ending on a quiet beach, are the choices of many for
their deserved rest.
Website: https://www.pestana.com/pt/hotel/pestana-bahia-praia
Morada / Address: Localização: Praia de Água d’Alto, Apartado 8 , 9680-365 , Vila Franca do Campo, Portugal

Pestana Carlton Madeira
Pestana Carlton Madeira’s Historic Hotel
O grupo Pestana possui uma variedade imensa de hotéis na ilha da Madeira, no entanto é
de distinguir o Pestana Carlton. Uma vista que nos transporta para ilhas paradisíacas, entre
palmeiras e água. Dotado de cinco estrelas, o seu requinte não passa despercebido. Bordado pela água salgada do Oceano Atlântico, onde baptismos e o mergulho se realizam, este é
também um hotel que não dispensa maravilhosas piscinas de água salgada, quartos amplos
onde a luz do sol não tarda em aparecer e também uma zona de SPA. O Pestana Carlton
oferece diversas possibilidades e o melhor de dois mundos: diversão e relaxamento.
The Pestana Group possesses an immense variety of hotels in Madeira Island. In this edition
we decided to distinguish the Pestana Carlton Madeira Hotel, a sublime palace of hospitality
with a breathtaking view that transports us to paradisiac islands, between palm trees and sea
water. This stunning and elegant hotel is equipped with wonderful saltwater pools, large
rooms where the light of the sun shines through and a state of the art SPA area. As you can
see, The Pestana Carlton offers many possibilities and the best fun possible!
Website: https://www.pestana.com/pt/hotel/pestana-carlton-madeira
Morada / Address: Largo António Nobre, nº 1 , 9004-531 , Funchal, Portugal
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Praias de Portugal
Beaches from Portugal
O “Jardim da Europa à beira-mar plantado”, como era descrito Portugal pelas palavras
do poeta Tomás Ribeiro, guarda algumas das melhores, mais limpas e populares praias
da Europa. Esse é um segredo que partilhamos agora com o mundo.
Portugal has a seashore any country would covet, fulfilled with the most amazing
beaches, that are a lot more than just the place where sea finds land. Let yourself dive
into this breathtaking beaches and be guided by Secrets from Portugal.

Praia de Odeceixe
Odeceixe Beach
Rumando ao Alentejo, destaca-se uma praia que, além
de banhada pelo Oceano Atlântico, é também banhada
pelo rio Seixe, a praia de Odeceixe, numa freguesia com o
mesmo nome plantada no Alentejo. Esta praia, ao mesmo
tempo marítima e fluvial, é uma das mais calmas e belas
de Portugal e desfruta ao mais alto nível a beleza rural e
natural do Alentejo que a rodeia!
Bathed by the Atlantic Ocean, the beaches of Portugal
are amongst the best, cleanest and most popular beaches
in Europe. But strange as it may seem, one of the most
popular and consecrated beaches of Portugal is not only
bathed by the Atlantic, but also by the river Seixe. We
are talking about the Odeceixe Beach, in Alentejo. This
seafront and river beach is one of the calmest and most
beautiful in Portugal because it takes advantage of the
rural and natural beauty of the Alentejo surrounding!

Praia de Benagil
Benagil Beach
A Praia do Guincho, em Cascais, distrito de Lisboa, pode ser
uma das praias mais conhecidas de Portugal, mas nem todos conhecem o seu completo potencial. Desde o início do
século XX que é um dos espaços balneares que mais atrai e
seduz, tanto portugueses, como estrangeiros. Mais recentemente, e devido às suas fortes condições marítimas, a Praia
do Guincho tem-se destacado como uma das Melhores
Praias para a prática de desportos marítimos, como o surf,
windsurf e kite surf, sendo palco de várias competições nacionais e internacionais dessas modalidades.
Guincho beach, in Cascais, Lisbon, might be one of the
best-known seashores in Portugal, but not everybody
knows all of its potential. Since the beginning of the 20th
Century, this beach has been seducing and attracting
everyone, Portuguese and Foreigners. More recently it has
gained worldwide fame as one of the Best Beaches for the
practice of maritime sports such as surfing, windsurfing
and kitesurf, becoming the main stage to national and international competitions.
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Praia de Porto Santo
Porto Santo Beach
Fora de Portugal Continental, há espaço para destacar a
belíssima Praia Marítima de Porto Santo, na Ilha da Madeira, onde a experiência balnear é valorizada pelas belas
paisagens rochosas e pela areia vulcânica da ilha.
Outside the Mainland Portugal we must highlight the
amazing Porto Santo Maritime Beach, in Madeira Island,
where the beach experience is valued by the beautiful rocky
landscapes and also by the volcanic sand of the island.

Praia da Lagoa do Fogo
Lagoa do Fogo Beach
Nos Açores encontramos a Praia da Lagoa do Fogo, uma
praia fluvial, na Ilha de São Miguel, que dá a oportunidade
a qualquer um de se banhar nas águas da icónica Lagoa do
Fogo, ao mesmo tempo que aproveita uma paisagem única
repleta de natureza selvagem em seu redor.
In Azores we find the Lagoa do Fogo beach, a stunning
river beach on the island of São Miguel, which gives you
the opportunity to dive in the waters of the iconic Lagoa
do Fogo, while taking advantage of the magnificent green
landscape surrounding.

Praia do Guincho
Guincho Beach
A Praia do Guincho, em Cascais, distrito de Lisboa, pode ser
uma das praias mais conhecidas de Portugal, mas nem todos conhecem o seu completo potencial. Desde o início do
século XX que é um dos espaços balneares que mais atrai e
seduz, tanto portugueses, como estrangeiros. Mais recentemente, e devido às suas fortes condições marítimas, a Praia
do Guincho tem-se destacado como uma das Melhores
Praias para a prática de desportos marítimos, como o surf,
windsurf e kite surf, sendo palco de várias competições nacionais e internacionais dessas modalidades.
Guincho beach, in Cascais, Lisbon, might be one of the
best-known seashores in Portugal, but not everybody
knows all of its potential. Since the beginning of the 20th
Century, this beach has been seducing and attracting
everyone, Portuguese and Foreigners. More recently it has
gained worldwide fame as one of the Best Beaches for the
practice of maritime sports such as surfing, windsurfing
and kitesurf, becoming the main stage to national and international competitions.
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As condições atmosféricas amenas e únicas que caracterizam Portugal
fazem florescer inúmeras estâncias termais de Norte a Sul do país, com
uma oferta diversificada de serviços que vão desde atividades turísticas
a lazer, mas oferecendo também tratamentos exclusivos que prometem
o nosso rejuvenescimento e melhoria da qualidade de vida. As termas
de Portugal são locais idílicos e perfeitos para fugir ao ritmo de vida
acelerado das grandes cidades. A vasta variedade montanhosa e mineral
do país providencia aos utentes das Termas tratamentos à base de águas
bicarbonatadas, sulfurosas, sulfatadas, cloretadas ou ferruginosas, com
benefícios específicos para a saúde ao mesmo tempo que contribuem para
o relaxamento e conforto físico e mental.

A stay at any one of the excellent hotels belonging to Spas of Portugal
allows the beauty of the surrounding region to be explored - natural
wonders of enormous value, historical monuments, a rich and vast local
cuisine, etc. - as well as other centres of leisure and recreation - swimming
pools, tennis courts, gardens and parks, cinema and discos – among other
sports and cultural activities during the spa season. Taking advantage of
the exceptional qualities of natural mineral waters, an ever increasing
number of Spa Resorts, from North to South, are offering programmes
complementary to the classic treatments. This complementary range
is essentially designed for people seeking to enjoy simultaneously the
recreational, tourist and therapeutic aspects that only Spa Resorts can
offer. Also within this range, the therapeutic aspect is important, offering
clients the opportunity to restore their bodily, functional and mental
balance through showers, baths, massages, saunas, beauty treatments,
etc., through short programmes (weekends, weeks).
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Termas de Luso
Luso Spa
As Termas do Luso são umas das mais conhecidas e prestigiadas a nível nacional, muito
embora as propriedades derivadas das águas termais garantam a cada local benefícios
exclusivos e sem comparação. Situadas na encosta da encantadora Serra do Bussaco, em
Viseu, e cuidadosamente projetada para cuidar do corpo, mente e alma, as Termas do
Luso reúnem no mesmo espaço diferentes valências que proporcionam uma experiência
verdadeiramente única, onde os sentidos são a principal fonte de inspiração e a paisagem
circundante é de uma beleza verdadeiramente indescritível.
There are several places of luxury where you can fully enjoy the quality, the benefits
and the related capacities of the Thermal Waters, but one of the most well-known in
Portugal is the Termas do Luso. Situated on the slopes of the charming Serra do Buçaco
in Viseu, the Termas do Luso offers visitors a landscape of indescribable beauty. This
thermal location is directly served by a Luxury Hotel & SPA.
Website: http://www.termasdeluso.pt/
Morada / Address: R. Álvaro Castelões, Luso, Portugal

Termas de Vidago
Vidago Spa
Também situado num luxuoso SPA Termal, encontramos as Termas de
Vidago que, como o nome parece indicar, está integrado no Vidago Palace
Resort, um sedutor hotel de cinco estrelas com pormenores de requinte
muito característicos da Belle Époque. Este Hotel já foi, aliás, distinguido
com o prémio de “Melhor Destino de Spa de Luxo” nos World Luxury Spa
Awards, mas também com o galardão de “Melhor Água Mineral e Termas”,
nos Spa Finder Wellness 365 Readers Choice Awards, devido, em parte, à
qualidade das suas Termas.
Located in a luxurious thermal hotel, we can find the Vidago Spa
which, as the name suggests, is integrated in the Vidago Palace Resort, a
seductive five-star hotel with exquisite details of the Belle Époque. This
Hotel has already been awarded the “Best Luxury Spa Destination” at the
World Luxury Spa Awards, as well as the “Best Mineral Water and Spa” at
the Spa Finder Wellness 365 Readers Choice Awards due, in part, to the
quality and elegancy of its Spa facilities.
Website: www.vidagopalace.com/pt/spa-termal/
Morada / Address: Parque de Vidago, Vidago, Portugal
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Termas de Unhais da Serra
Unhais da Serra Spa
As termas de Unhais da Serra situam-se no coração do Parque
Natural da Serra da Estrela, tendo sido integradas no H2otel
Congress & Medical Spa. Estas Termas são um sedutor
refúgio de saúde e bem-estar que, de forma singular, estão
especificamente orientadas para a prevenção e reabilitação
física e espiritual.

Termas de Monte Real
Monte Real Spa
As Termas de Monte Real em Leiria têm, como pano de fundo uma pequena
vila rodeada por uma paisagem verdejante e por um ambiente pacífico. Foram
reconstruídas em 2009, tornando-se numa das mais modernas termas de Portugal,
mas as termas de Monte Real são das mais famosas do país, tendo mesmo sido uma
das mais visitadas da Península Ibérica entre os anos 50 aos 80.

The thermal baths of Unhais da Serra, located in the heart
of the Natural Park of Serra da Estrela, are integrated in the
H2otel Congress & Medical Spa. This location is a seductive
health and wellness retreat that, more than any other
thermal spa in the country, is specifically geared towards
physical and spiritual prevention and rehabilitation.

The Monte Real Spa in Leiria has, as a backdrop, a small village surrounded by lush
green landscape and a peaceful environment. This amazing relaxation space was
rebuilt in 2009, making it one of the most modern thermal spas in Portugal. This
location is among the most famous in Portugal, having been one of the most visited
in the Iberian Peninsula from the 1950s to the 1980s.

Website: http://www.h2otel.com.pt/
Morada / Address: Avenida das Termas, Unhais da Serra, Portugal

Website: http://www.termasdemontereal.pt/spa-monte-real.html
Morada / Address - Rua de Leiria, Monte Real, Leir, Portugal

Termas de Monfortinho
Monfortinho Spa
As Termas de Monfortinho em Castelo Branco têm águas
termais provenientes da Serra da Penha Garcia, sendo
que junto ao Rio Erges ergue-se o edifício que confere
personalidade termal ao espaço. As Termas de Monfortinho
são uma das mais antigas fontes termais do país, atingindo
um alcance de 36 mil litros por hora, ajudando assim a
manter a originalidade de um cenário bucólico que envolve
este belo espaço de relaxamento.
The thermal baths of Monfortinho in Castelo Branco have
thermal waters coming from the Serra da Penha Garcia. It’s
next to the iconic Erges River that we can see the rise of the
building that confers thermal personality to this space. It’s
one of the oldest water thermal fountains in the country,
reaching 36 thousand liters per hour, helping to maintain the
originality of a bucolic scenario that surrounds it.
Website: https://www.termasdemonfortinho.com/
Morada / Address - Rua Doutor José Gardete Martins 6,
Castelo Branco, Portugal

Termas de Monchique
Monchique Spa
No Sul de Português destacam-se as icónicas Termas de Monchique que se encontram
no centro da bela Serra de Monchique. Estas termas são donas de uma água curativa
para quase todos os males respiratórios, sendo que estas termas também têm a
vantagem de ficarem muito perto das belas praias do Algarve, algo que as torna num
achado de tranquilidade perdido no meio de uma serra verdejante.
In the South of Portugal we find the iconic Monchique Spa, an elegant place that’s
located right in the center of the beautiful Monchique Mountains. This amazing
spa is considered one of the best in Europe for the specific treatment of almost all
respiratory diseases. This stunning thermal spa also has the particular advantage of
being very close to the beautiful beaches of the Algarve, which makes this haven of
relaxation a quiet and amazing find for a relaxing trip.
Website: http://www.monchiquetermas.com/hotel-overviewhtml
Morada / Address - R. de Caldas de Monchique, Algarve, Portugal
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Museus e Galerias de Arte
em Portugal
Museums and Art Galleries
in Portugal
As galerias e museus de arte são excelentes motivos para planear umas férias com aqueles de quem mais gostamos, especialmente
em Portugal. No nosso país, a arte sempre fez parte da nossa linguagem e da nossa História. Neste artigo damos a conhecer algumas
propostas de museus e galerias onde poderá apreciar o que de melhor e mais enriquecedor existe em Portugal. Em família ou com
amigos, não perca a oportunidade de conhecer a nossa cultura através de uma perspetiva única e intemporal.
Art galleries and museums are excellent reasons to plan a vacation with the ones we love the most, especially in Portugal. In our
country, art has always been part of our language and History. Here are some proposals for museums and galleries where you can
appreciate the best and most enriching that Portugal has to offer. With family or friends, do not miss the opportunity to get to
know our culture through a unique and timeless perspective.

Galeria Mário Sequeira
Mário Sequeira Gallery
A Galeria Mário Sequeira foi inaugurada no ano de 1994, em Braga. Para além de ser
constituída pelo edifício principal e por um espaço contemporâneo de 900 metros
quadrados, tem ainda um parque de esculturas. A galeria já apresentou exposições
individuais de alguns dos melhores artistas a nível internacional, incluindo Andy
Warhol, Richard Long, Franz West e Nan Goldin, assim como coletivas, tais como
Gerhard Richter, Tim Noble, Sue Webster and Gilbert&George.
Mário Sequeira Gallery was inaugurated in 1994, in the district of Braga. Besides
having a main building and a contemporary space with 900 square meters, it also
features a sculpture park. The Gallery has hosted exhibitions from some of the biggest international names in the industry, including Andy Warhol, Richard Long,
Franz West and Nan Goldin, as well as collective exhibitions, such as Gerhard Richter, Tim Noble, Sue Webster and Gilbert&George.
Website: http://www.mariosequeira.com/
Morada / Address: Quinta da Igreja, 4700-803 Parada de Tibães, Portugal

Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso
Nadir Afonso Contemporary Art Museum
Este museu excecional dedicado à arte contemporânea é
da autoria de um dos melhores arquitetos do país: Álvaro
Siza Vieira. O MACNA fica localizado na margem direita do rio Tâmega, na cidade de Chaves e foi inaugurado
em 2016. As suas exposições permanentes são sobretudo
obras do pintor Nadir Afonso. Os dois principais espaços
expositivos são desenvolvidos em paralelo: um iluminado
por uma clarabóia contínua e o outro aberto ao rio.
This exceptional museum is dedicated to contemporary
art and it was designed by one of the best architects of the
country, Álvaro Siza Vieira. Built in 2016, the museum is
located in the right bank of the Tâmega river, in the city
of Chaves. Its permanent exhibitions are mainly works
of art by the Portuguese painter Nadir Afonso. The museum’s main exhibition spaces are developed in parallel,
where one is illuminated by a continuous skyler and the
other is open to the river.
Website: http://macna.chaves.pt/
Morada / Address: Av. 5 de Outubro 10, 5400-017 Chaves, Portugal
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Casa das Histórias Paula Rego
A Casa das Histórias Paula Rego é um museu localizado
em Cascais, projetado pelo conceituado arquiteto português Eduardo Souto de Moura. O museu foi construído
em 2009 de forma a divulgar o extraordinário trabalho de
Paula Rego, uma artista visual, com exposições permanentes da artista e duas temporárias por ano. O exterior do edifício é constituído por duas torres em forma de
pirâmide, vários corpos em betão vermelho e é rodeado
por árvores, incorporando vários aspetos referentes à
história da arquitetura regional, com uma reinterpretação
contemporânea.
The Casa das Histórias Paula Rego is a stunning museum located in Cascais. It was designed by the prestigious
Portuguese architect Eduardo Souto de Moura. It was
created in order to promote the extraordinary work of
Paula Rego, an extremely skilled visual artist. The museum has permanent exhibitions featuring Rego’s work
and another two temporary ones throughout the year.
The exterior of the building is comprised of two towers
in a pyramid-shape, several bodies in red concrete and it’s
surrounded by trees. Various features of its structure are a
reflection of the regional architecture, with a contemporary reinterpretation.
Website: http://www.casadashistoriaspaularego.com/en/
Morada / Address: Av. da República 300, 2750-475
Cascais, Portugal

Galeria Fernando Santos
Fernando Santos Gallery
Fundado em 1993, a Galeria Fernando Santos, localizada
na Rua Miguel Bombarda, no Porto, é conhecida por albergar uma extensa variedade de galerias de arte. Esta galeria
em particular especializa-se em arte contemporânea e foi
desenvolvida com a missão de apoiar projetos de novos
artistas portugueses e dar a conhecer alguns dos nomes
mais influentes da arte internacional.

Founded in 1993, the Galeria Fernando Santos, located in
Miguel Bombarda’s street, in Porto, is known for having
a wide variety of art galleries throughout. This gallery,
in particular, is specialised in contemporary art and it
was developed with the mission of supporting projects
from new Portuguese artists as well as to make known
the work of some of the most influential names in the
international art scene.
Website: http://www.galeriafernandosantos.com
Morada / Address: Rua de Miguel Bombarda 526,
4050-379 Porto, Portugal
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Museu Nacional de Soares dos Reis
Soares dos Reis National Museum
Instalado no Palácio das Carrancas, o Museu Nacional de Soares dos Reis fica situado no Porto e
é um museu dedicado às belas artes e artes decorativas do século XIX e inícios do século XX, assim como à arqueologia. Possuindo mais de 13.000
peças, incluindo 3.000 de desenho e pintura. Este
museu dotado de história e cultura é considerado o
museu mais antigo de Portugal.
Nestled in Palácio das Carrancas, the Soares dos
Reis National Museum is located in Porto and is
a museum exclusively dedicated to the beaux arts
and decorative arts of the 19th century and beginning of the 20th century, as well as archeology. As
a whole, the museum possesses more than 13.000
pieces, including 3.000 of drawing and painting.
This museum full of history and culture is considered the oldest museum in Portugal.
Website: http://www.museusoaresdosreis.gov.pt/
Morada / Address: R. de Dom Manuel II 44, 4050014 Porto, Portugal

Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT)
Museum of Art, Architecture and Technology (MAAT)
Concluído em 2016, o MAAT interliga três áreas distintas que são arte, arquitetura e tecnologia, dentro de um espaço que visa abrir um diálogo internacional e desenvolver o pensamento
crítico. O edifício foi concebido por um atelier de arquitetura baseado em Londres, AL_A, e é
administrado por Amanda Levete. O prestigiado museu apresenta diversas exposições de artistas
nacionais e internacionais, com foco na contemporaneidade.
Built in 2016, MAAT interconnects three distinctive areas which are art, architecture and technology, within a creative space which aims to open an international dialogue and to develop
one’s critical thinking. The museum was designed by the London-based design atelier, AL_A,
managed by Amanda Levete. MAAT presents a wide variety of exhibitions from national and
international artists alike with focus on contemporaneity.
Website: https://www.maat.pt
Morada / Address: Av. Brasília, 1300-598 Lisboa, Portugal, Portugal
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Museu Calouste Gulbenkian
Calouste Gulbenkian Museum
O Museu Calouste Gulbenkian está inserido na grande Fundação do mesmo nome,
em Lisboa, e foi aberto em 1969. Alberto Pessoa, Pedro Cid e Ruy de Athouguia foram
os responsáveis pela criação deste projeto. O museu é constituído por uma coleção de
aproximadamente seis mil peças de arte antiga e moderna, e também apresenta dois
circuitos independentes, um dedicado à Arte Oriental e Clássica e outro exclusivo à
Arte Europeia. Aqui pode apreciar a arte mas também a natureza graças aos jardins
que os envolvem
The Calouste Gulbenkian Museum is located in the renowned institution of the
same name, in Lisbon, and opened its doors back in 1969. Alberto Pessoa, Pedro Cid
e Ruy de Athouguia were the authors of this project. The museum is comprised of
a collection with approximately six thousand pieces of ancient and modern art. It
presents two independent circuits, one dedicated to Oriental and Classic Art and
another exclusive of European art.
Website: https://gulbenkian.pt/museu/
Morada / Address: Av. de Berna 45A, 1067-001 Lisboa, Portugal

Museu Interactivo do Megalitismo
Interactive Megalithic Museum

Atelier-Museu Júlio Pomar
Atelier-Museum Júlio Pomar

O Museu do Megalitismo foi criado em 2016 como um meio para valorizar e divulgar o património megalítico do Concelho de Mora, distrito de Évora, afirmando a memória histórico-cultural
do seu povo. O Museu é constituído por quatro edifícios, incluindo a Estação de Mora, que estão
conectados por uma galeria metálica externa. O edifício foi conseguido numa brilhante colaboração entre a CVDB Arquitectos, Tiago Filipe Santos e o P-06 Atelier. O museum expõem diversas
exibições de arqueologia em 3D, entre outros meios interativos.

Situado em Lisboa, o Atelier-Museu Júlio Pomar especializa-se
na conservação e divulgação das várias expressões e aspetos do
trabalho de Júlio Pomar, um ilustre pintor Português. De igual
modo, tem como missão incrementar um diálogo e reflexão
crítica das artes e culturas contemporâneas, através de um leque
diversificado de eventos e exibições.

The Megalithic Museum was created in 2016 as a way to promote and value the megalithic heritage of Mora, in the district of Évora, affirming the historic-cultural memories
of its people. The Museum highlights four buildings, including the Estação de Mora, all
of which are interconnected by an outdoor metallic gallery. The building was conceived
through the brilliant collaboration of CVDB Arquitectos, Tiago Filipe Santos and P-06
Atelier. The Museum exhibits numerous presentations of archeology in 3D, among other
interactive media.

Located in Lisbon, the Atelier-Museu Júlio Pomar specialises in the preservation and dissemination of the various
expressions and aspects of the work of Júlio Pomar, an illustrious Portuguese painter. Its mission is to start a dialogue and critical reflection around contemporary arts and
cultures, through a diverse range of events and exhibitions.

Website: http://www.museumegalitismomora.pt/
Morada / Address: Largo dos Caminhos de Ferro, 1 7490-220 Mora, Portugal

Website: http://www.ateliermuseujuliopomar.pt/
Morada / Address: R. Vale 7, 1200-109 Lisboa, Portugal
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TOUR VINHOS DO PORTO
P O RTO W I N E TO U R

Visitar a cidade do Porto é muito mais do que conhecer os lugares e as gentes da cidade, é também conhecer o vinho do
Porto e a sua história. Mas para conhecer a fundo esta parte tão característica da Invicta, não basta prová-lo: é preciso
sentir e conhecer a sua história capaz de deliciar qualquer um.
Para ter acesso a toda esta riqueza, a Rota dos Vinhos do Porto é, sem dúvida, a melhor opção. Os aclamados Vinhos do
Porto são Património Mundial e as paisagens onde se fabrica este produto são património da UNESCO.
Visiting the city of Porto means knowing Port wine. It isn’t enough to taste it, you must feel it and know its wonderful history. The Port Wine Route is the best option to have access to all this beauty. The acclaimed Port Wines are World Heritage
and the landscapes where this product is made are UNESCO heritage.

LUGARES SECRETOS • SECRET PLACES
Inaugurada a 21 de Setembro de 1996, a rota possui mais
de 50 locais a visitar da Região Demarcada do Douro, entre outras freguesias vinícolas. Desde o pequeno vinicultor ao grande produtor, tudo é possível conhecer. A Rota
conta com a visita às vinhas, caves e adegas, que possuem
enormes barris e peças de séculos anteriores, passando
pela degustação dos vários tipos de vinho, e não esquecendo as atividades tão únicas como a recolha de uvas e a posterior vindima. A rota pode ser feita de diversas formas,
entre carro, comboio e barco.
Inaugurated on September 21, 1996, the route has more
than 50 places to visit in the Douro Demarcated Region
among other wine contiguous areas. From the small
winemaker to the big producer, everything is possible to
know and visit.
The route includes a visit to the vineyards and cellars,
which have huge barrels and pieces from previous centuries, tasting the various types of wine and also participate
in unique activities as the collection of grapes and winemaking tasks. The route can be made in different ways,
between car, train and boat.

O vinho apresenta-se em tonalidades diversas, que variam conforme a sua idade. E já se
sabe, “quanto mais velho, melhor”, diz-se do vinho do Porto. As suas cores vão do tinto
ao branco e diferencia-se ainda pela sua doçura, que pode ser extra-seco, seco, meio-seco,
doce e muito doce. O vinho do Porto é o acompanhamento ideal para uma refeição. No
entanto, para o degustar da melhor forma, aconselhamos que varie o tipo de Porto consoante a fase da refeição em que se encontra.
Como aperitivo, antes da refeição, sugere-se Porto Branco fresco ou ainda um Portonico
(um vinho do Porto branco seco, água tónica, gelo e uma rodela de limão) para acompanhar amêndoas torradas e salmão fumado.
Já durante a refeição, um Porto Branco é uma excelente opção, se quiser optar por um
almoço ou jantar mais leve. Mas se estiver a pensar comer carne ou algum prato de sabor
mais intenso um LBV é o vinho perfeito para equilibrar os sabores.
No final da refeição, para acompanhar uma deliciosa sobremesa, é sugerido um vinho
doce, ainda leve, como o LBV, Vintages e Frutados.Já no pós-refeição, um Vintage velho
ou um tawny de 20 anos vão complementar da melhor forma o seu café.

A grande Rota do Vinho do Porto é constituída por várias
outras, mas, entre elas, sugerimos a Rota do Baixo Corgo.
O embarque é feito no Cais de Gaia, local repleto de caves
onde se envelhecem os vinhos, e a rota segue depois até
ao Peso da Régua, que é considerada a capital do Vinho
do Porto. Nesta humilde, mas majestosa, cidade, apanhar
o antigo comboio a vapor, que nos leva por uma viagem
histórica, será sem dúvida uma experiência a não esquecer.
É imperativo visitar as enormes paisagens vinícolas, bem
como o Museu do Douro e o solar do Vinho do Porto.
Dentro desta rota, entre comida e bebida excecionais,
pode ainda repousar em antigos solares e casas senhoriais,
como por exemplo a Casa Mateus, que produz também
o seu próprio vinho - um dos preferidos dos Portugueses.
There are several routes that make the great Port Wine
Route. We suggest the “Baixo Corgo Route”. In this route,
you will embark at Cais de Gaia, a place full of cellars
where the wines age. Then you’ll follow to Peso da Régua,
considered the capital of the Port Wine. In this humble, but
majestic, city you must catch the old steam locomotive
that will take you on a historic trip. This will undoubtedly
be an experience that you will never forget. It is imperative
to visit the huge vineyards, as well as the Douro Museum
and the Porto Wine mansion-house, “Solar do Vinho do
Porto”. Within this route, between an exceptional food and
drink, you can rest in old manor houses and homes, such
as Casa Mateus, which also produces its own wine, one of
the favorites of the Portuguese people.

The wine is presented in different tones, which diversify according to its age. “The older,
the better”, some people defend about the Port. The colors range from red to white and
it can also be differentiated by its sweetness: extra-dry, dry, half-dry, sweet and very
sweet. Port wine is a great choice for every stage of a meal. As an appetizer, with toasted
almonds and smoked salmon is suggested a fresh White Port or a Portonic (a dry white
Port wine, tonic water, ice and a slice of lemon).
During the meal, with a light meal a White Port is an excellent option. But if the meal
is meat or with a more intense flavor an LBV balances the flavors. For the end of the
meal, with a delicious dessert, it is also suggested something sweet, although light, like
the LGB, Vintages and Fruity Port Wines. After meal, an old Vintage or a Twany - 20
years will complement your coffee. Next we present options of wines and cellars that
are worth visiting.
Para o ajudar a conhecer melhor a Tour dos Vinhos do Porto, apresentamos-lhe as melhores opções de vinhos e caves que merecem visita.
If you want to know the best options of wines and cellars that are worth visiting, Secrets from Portugal tells you everything you need to know about it!
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Vinho Ferreira
Wine Ferreira
Esta é uma das caves que não pode perder. Distinguida por
Antónia Adelaide Ferreira, muito conhecida como “Ferreirinha”
ou “Dona Antónia”, que se tornou um símbolo de força no seu
século, a marca remete a 1751. A Ferreira detém vários tipos e
castas de Vinho do Porto, uma cave imensa, recheada de grandes
barris e ainda coches ou utensílios da própria “Ferreirinha”.
Ferreira - Brand that refers to 1751, distinguished by Antónia
Adelaide Ferreira, known as “Ferreirinha” or “Dona Antónia”,
which has become a symbol of strength during her century.
A brand with more than 250 years, with many types and
varieties of Port Wine, its huge basement, filled with large
barrels and even cars or utensils of the “Ferreirinha”.
Website: https://eng.sograpevinhos.com/visitas/cave/6
Morada / Address: Avenida Ramos Pinto, 70, Vila Nova de Gaia, Portugal

Royal Oporto,
Real Companhia Velha
Royal Oporto, Real Companhia Velha – Com mais de 250
anos, 1756, esta casta foi descoberta por ingleses que juntavam frequentemente aguardente aos vinhos do Douro,
preservando-os desta formas nas grandes travessias
marítimas. Várias são as quintas que demarcam a Real
Companhia Velha, propriedades senhoriais que acolhem
da melhor forma qualquer um que as queira visitar.
Royal Oporto, Real Companhia Velha - More than 250
years ago, 1756, this wine was discovered by British people who often added brandy to the wines of the Douro,
preserving them in this way at sea crossings. Several
farms demarcate the Real Companhia Velha, in any of
them will be a pleasure to receive their guests.
Website: https://www.realcompanhiavelha.pt
Morada / Address: Avenida D. João II,
Vila Nova de Gaia, Portugal

Graham’s
Graham’s
Graham’s – Surge em 1820, com a história de duas famílias
que se uniram. A marca Graham’s define-se como “pioneira”, sendo uma das primeiras companhias a investir nas
suas próprias vinhas. As Caves da W & J Graham’s situam-se na beira rio de Vila Nova de Gaia, com vista para as
pontes que unem Gaia ao Porto. Aqui, qualquer um terá
acesso ao melhor de três séculos de artesanato e paixão
pelo património.
Graham’s – The brand appears at 1820, with the story of
two families who joined together. The Graham’s brand
defines itself as a “pioneer”, being one of the first companies to invest in his own vineyards. W & J Graham’s caves
are located on the waterfront of Vila Nova de Gaia, where
you can see the bridges that connect Gaia to Porto. Here,
anyone will have access to the best of three centuries of
crafts and passion for heritage.
Website: http://www.grahams-port.com/
Morada / Address: Rua Rei Ramiro, 514,
Vila Nova de Gaia, Portugal
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Portugal é um deslumbre. A planície à beira mar plantada, como muitas
pessoas o descrevem, oferece o melhor de três mundos: praia, campo e cidade. Para além de belas praias, de campos e de cidades evoluídas o país
tem, também o dom de bem receber. Venha conhecer-nos, aproveite as dicas da Secrets From Portugal e fique instalado nos melhores hotéis.

Portugal is a blast. The planted seaside plain, as many people describe it,
offers the best of three words: beach, countryside and town. With beautiful beaches, treated fields and evoluted cities the country also has the
gift of well receiving. Come and get to know us, enjoy the tips of Secrets
From Portugal and stay in the best hotels.

HOTÉIS • HOTELS

NORTE • NORTH

POUSADA DO FREIXO, HOTEL PALÁCIO DO FREIXO
Este incrível hotel de cinco estrelas está localizado numa das margens do icónico Rio Douro e tem uma vista
privilegiada sobre algumas das partes mais emblemáticas do Porto.
This amazing Five-Star Hotel is located on the banks of the Iconic Rio Douro and it has a stunning privileged view over
some of the most iconic parts of Porto.
Os hóspedes ficam acomodados em quartos espaçosos com vistas hipnotizantes que providenciam o excelente cenário para uma escapadela mágica
e uma experiência maravilhosa. O edifício em si é um palácio barroco do
século XVIII que foi completamente restaurado, mas que ainda mantém as
principais características arquitetônicas do projeto original criado pelo visionário arquiteto italiano Nicolau Nasoni. Este histórico Hotel & Pousada
foi classificado como monumento nacional e abriu as suas portas em 2009
e, desde então, tem sido nomeado por todos os principais guias e revistas
turísticas do mundo como um dos melhores locais para ficar no Porto.

Guests are accommodated in spacious rooms with mesmerizing views
that provide the excellent background for a magical escape and a wonderful experience. The building itself is an 18th century baroque palace that
has been completely restored, but it still maintains the main arquitectonic characteristics of the original project by visionary Italian architect
Nicolau Nasoni. This historic Hotel & Inn was classified as a national
monument and opened its doors in 2009 and, since then, it’s been named
by every major guide and tourist magazine in the world has one of the
top places to stay in Porto.
Website: http://www.pousadapalaciodofreixo.com/pt/
Morada / Address: Estrada Nacional 108, 4300-316 Porto, Portugal

SECRETS FROM PORTUGAL PAGE 71.

THE YEATMAN
Localizado no coração histórico de Vila Nova de Gaia, a cidade vizinha do
Porto, o The Yeatman está localizado num edifício moderno com uma vista
privilegiada sobre alguns dos locais mais emblemáticos da zona ribeirinha
do Porto, localizado a poucos passos de distância das antigas e emblemáticas caves onde o famoso vinho do Porto envelhece ao longo de mais de três
séculos. A sua localização privilegiada é complementada por um serviço impressionante e uma incrível variedade de acomodações, pacotes e serviços
que incluem, por exemplo, um incrível spa de luxo.
Located in the historic heart of Vila Nova de Gaia, the neighbor city of
Porto, The Yeatman hotel is located in a modern building with a privileged view over some of the most iconic sites of Porto’s River Front and
located just a short walk away from the ancient and iconic lodges where
famous Port Houses have aged their wines for over three centuries. It’s
fantastic location is complemented by a stunning service and an incredible range of accommodation, packages and services that includes, for
instance, an amazing luxury Spa.

Website: https://www.the-yeatman-hotel.com/en/
Morada / Address: Rua do Choupelo, 4400-088 Vila Nova de
Gaia, Porto, Portugal

INTERCONTINENTAL PALÁCIO DAS CARDOSAS
Perto da icónica Estação de São Bento, mesmo no coração da Zona Histórica do Porto,
encontramos um imponente Palácio do Século XVIII.
Near the iconic Sao Bento Train Station, right in the heart of Porto’s Historic Zone,
we can find an imposing 18th Century Palace.
Este fantástico edifício é onde encontramos o InterContinental Porto Palácio das Cardosas, um sublime Hotel de Cinco Estrelas com uma vista
privilegiada sobre a imponente Avenida dos Aliados e que se situa a uma
curta distância de todos os principais pontos turísticos da cidade, como o
Mercado do Bolhão, a Ribeira ou a Torre dos Clérigos. É o Hotel de Luxo
ideal para ficar se pretende absorver, de perto, a rica essência cultural e
histórica do Porto.

Near the iconic Sao Bento Train Station, right in the heart of Porto’s
Historic Zone, we can find an imposing 18th Century Palace. This amazing building is where we can find the InterContinental Porto Palacio das
Cardosas, a sublime Five Star Hotel that has a privileged view over the
imposing Avenida dos Aliados and is within walking distance of all the
main tourist attractions in the city, namely Mercado do Bolhão, Ribeira
or Torre dos Clérigos. It is the ideal Luxury Hotel to stay if you want to
absorb the rich and historical essence of Porto.
Website: https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/pt/pt/porto/
prtha/hoteldetail
Morada / Address: Praça da Liberdade 25, 4000-322 Porto, Portugal
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SIX SENSES DOURO VALLEY
No meio das colinas verdejantes e ondulantes do Vale do Douro, um
Património Mundial da UNESCO, encontramos o sumptuoso e poderoso Six Senses Douro Valley. Este elegante hotel de cinco estrelas ocupa
uma imponente mansão do Século XIX que fora renovada e que se situa
numa localização privilegiada no alto de uma colina com vista para as
características vinhas que adornam o famoso vale. Com um spa de luxo,
uma seleção elegante de quartos temáticos, suítes e villas, alguns dos
restaurantes mais ecléticos da região e uma abrangente biblioteca de
vinhos, o Six Senses Douro Valley dispõe de todas as ferramentas de
qualidade para cumprir a sua luxuosa missão de abrilhantar, apurar e
elevar todos os sentidos dos seus hóspedes.
In the midst of the amazing rolling hills of the Douro Valley, a UNESCO
World Heritage Site, we can find the sumptuous and powerful Six Senses
Douro Valley. This elegant Five-Star Hotel presents a superbly renovated
19th-century manor house set high on a hill overlooking the vines that
adorn the famous Valley. With a luxury spa, an elegant selection of theme
rooms, suites and villas, some of the most eclectic restaurants in the region, and a comprehensive wine library, the Six Senses Douro Valley accomplishes its luxury mission of elevating every single sense of it’s guests.
Website: http://pt.sixsenses.com/resorts/douro-valley/destination
Morada / Address: Quinta Vale de Abrão, 5100-758 Samodães,
Lamego, Portugal

SECRETS FROM PORTUGAL PAGE 73.

CENTRO • CENTER

HOTEL PALÁCIO DO BUSSACO
O Hotel Palácio do Bussaco localiza-se num belo e histórico palácio que foi
construído a partir de 1885 para os últimos Reis de Portugal. Situado no
centro da Região do Luso, nomeadamente no interior da Mata Nacional
do Bussaco, ex-libris botânico e natural de Portugal, este Hotel de cinco
estrelas fornece uma verdadeira experiência de conto de fadas a todos os
seus hóspedes. Tanto é que o Hotel Palácio do Bussaco é considerado, desde
1917, como um dos mais belos, românticos e históricos hotéis do mundo.
The Hotel Palácio do Bussaco is located in a beautiful and historic palace
that was built in 1885 for the last King of Portugal. Located in the center
of the Luso Region, in the interior of the National Forest of Bussaco, one
of the many botanical and natural wonders of Portugal, this Five Star
Hotel provides a true fairytale experience in the surrounding enchanted
forest to all its guests. The Hotel Palácio do Bussaco has been considered,
since 1917, as one of the most beautiful, romantic and historical hotels
in the world.
Website: https://www.almeidahotels.pt/pt/hotel-coimbra-portugal
Morada / Address: Mata do Buçaco, 3050-261 Luso – Coimbra –
Portugal

FOUR SEASONS HOTEL RITZ
O Four Seasons Hotel Ritz Lisbon está localizado junto ao Parque Eduardo
VII, um dos maiores espaços verdes de Lisboa, a menos de 10 Minutos a pé
da badalada Avenida da Liberdade e a uma curta distância do icônico Castelo
de São Jorge. Considerado há muitos anos como um dos Top Hotéis da Capital Portuguesa, o Four Seasons Hotel Ritz Lisbon já é considerado um dos
maiores pontos de referência da cidade pela comunidade lisboeta e por todos
aqueles que visitam esta magnífica cidade.
The Four Seasons Hotel Ritz Lisbon is located next to Parque Eduardo
VII, one of the largest green spaces in Lisbon, and less than 10 minutes
walk from the trendy Avenida da Liberdade, within walking distance of
the iconic São Jorge Castle. Considered for many years as one of the Top
Hotels of the Portuguese Capital, the Four Seasons Hotel Ritz Lisbon is
already considered one of the largest Landmarks of the city by the Lisbon
Community and by all those who visit this amazing city.
Website: https://www.fourseasons.com/pt/lisbon/
Morada / Address: Rua Rodrigo da Fonseca 88, 1099-039 Lisboa, Portugal

HOTÉIS • HOTELS

MYRIAD BY SANA
Junto ao Rio Tejo, o Myriad by SANA Hotel é um ícone da
hospitalidade lisboeta moderna. Com um design contemporâneo e uma gama de serviços únicos, este Hotel redefine
o conceito de hotel de luxo ao fornecer aos seus hóspedes a
melhor experiência de qualidade possível e sempre com uma
vista privilegiada sobre o belo Rio Tejo.
Next to the Tejo River, Myriad by SANA Hotel is an icon
of Modern Lisbon Hospitality. With a contemporary design and a range of unique services, this Five-Star Hotel
redefines the concept of what a luxury hotel is by providing its guests the best quality experience accompanied by
a privileged view over the beautiful Tejo River.
Website: http://www.myriad.pt/pt
Morada/ Address: Lote 2.21.01, Parque das Nações, R. do
Cais das Naus, 1990-173 Lisboa, Portugal

THE LUMIARES
Localizado no coração do histórico Bairro Alto, em Lisboa, o The Lumiares
Hotel fornece a todos os seus hóspedes uma experiência tipicamente lisboeta, quer a nível de hospitalidade, quer a nível de acolhimento turístico. Não é
à toa que está situado mesmo no topo do Elevador da Glória, um dos principais pontos da Capital Portuguesa que é, sem dúvida, o melhor ponto de partida para explorar os melhores hot spots do Bairro Alto e do Chiado. O hotel
fornece ainda uma experiência interna acima da média graças, em parte, ao
seu fantástico spa Lumiares e ao restaurante Lumni, o novo restaurante do
chef português, de renome, Miguel Castro e Silva.
Located in the heart of Lisbon’s historic Bairro Alto, The Lumiares Hotel
provides all its guests a typical Lisbon experience, in terms of hospitality
and tourist accommodation. No wonder that it’s situated right on top of
Elevador da Glória, one of the main points of the Portuguese Capital, which
is undoubtedly the best starting point for exploring the best hot spots of
Bairro Alto and Chiado. The hotel also provides above-average in-house experience thanks in part to its fantastic Lumiares Spa and Lumni Restaurant,
the new restaurant by renowned Portuguese chef Miguel Castro e Silva.
Website: https://www.thelumiares.com/pt
Morada / Address: Rua do Diário de Notícias 142, 1200-146 Lisboa, Portugal

SECRETS FROM PORTUGAL PAGE 75.

INTERCONTINENTAL ESTORIL
Situado no esplendoroso e influente município de Cascais, na Avenida Marginal, o magnífico Intercontinental Estoril encontra-se situado junto à costa
com vista para o Oceano Atlântico, beneficiando de uma paisagem encantadora. A região de Cascais apresenta uma enorme variedade de património
cultural e é uma das principais atracções para os turistas que podem deslocar-se facilmente até as principais áreas de Lisboa. Este luxuoso hotel de
cinco estrelas oferece uma grande variedade de experiências para todos os
hóspedes. Das tradições portuguesas às bebidas típicas, gastronomia e lazer,
o Intercontinental Estoril oferece sempre a melhor experiência possível que
se adapta às necessidades pessoais de cada hóspede.
Situated on the splendorous and influential municipality of Cascais, in
Avenida Marginal, the magnificent Intercontinental Estoril finds itself on
the oceanfront of the Atlantic, benefiting from an enthralling coastline.
The region of Cascais is fully packed with heritage and culture and it’s one
of the main attractions for tourists who can easily walk to the main areas
of Lisbon. This luxury Five-Star Hotel provides a wide variety of amazing
experiences to every guest. From Portuguese traditions to typical Portuguese drinks, gastronomy and leisure, the Intercontinental Estoril always
delivers the best setting and experience possible to adjust to every guest
needs.
Website: https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/pt/pt/estoril/liset/
hoteldetail
Morada / Address: Av. Marginal 8023, 2765-249 Estoril, Portugal

VIDAGO PALACE
O eclético Vidago Palace Hotel abriu as suas elegantes portas pela primeira
vez em 1910. É um lugar de história e qualidade, composto por espaços magníficos que proporcionam a todos os hóspedes um ambiente de qualidade e
uma atmosfera digna de reis e rainhas. Tido como um dos principais hotéis
do mundo, este palácio de hospitalidade centenário oferece um serviço de
luxo de excelência e conforto a todos que o visitam. A experiência pode incluir a hospedagem num dos seus magníficos 70 quartos e suítes, saborear a
gastronomia do majestoso restaurante Grand Ballroom e relaxar no moderno Spa Termal que conta com a famosa Água Mineral Vidago, reconhecida
pelas suas excepcionais qualidades terapêuticas.
The eclectic Vidago Palace Hotel opened it’s elegant doors for the first time
in 1910. It’s a palace of history and quality filled with magnificent spaces that provides every guest with an ambience of art worship and an atmosphere worthy of kings and queens. As one of the Leading Hotels of the
World, this hundred-year old Palace of Hospitality provides a luxury service
of excellence and comfort to everyone. It offers its guests the opportunity to
stay in one of it’s 70 magnificent Rooms & Suites, savour the gastronomy of
the majestic Grand Ballroom restaurant, and relax in the modern Thermal
Spa that has the famous Vidago Mineral Water, recognized for its exceptional therapeutic qualities.
Website: http://www.vidagopalace.com/en/
Morada / Address: Parque de 5-307, Vidago, Portugal

SUL • SOUTH

VILA VITA PARC
Na bela região de Porches no Algarve, Portugal encontramos o impressionante Vila Vita Parc, um Hotel & Resort de 5 Estrelas que se estende ao
longo de 54 magníficos hectares de jardins subtropicais . Uma imponente
costa rochosa onde a água cristalina do Oceano Atlântico rodeia a arquitectura de Influência mourisca do Resort, bem como gloriosas praias de areia
branca que limitam o local. Este hotel de cinco estrelas oferece uma série de
acomodações de qualidade que proporcionam a qualquer cliente a melhor
aventura de luxo. Tal oferta inclui quartos e suítes elegantes e inspirados no
mar com fabulosos terraços com vista para o mar, mas também generosas
villas caiadas de branco com piscinas privadas que estão todas localizadas no
topo da falésia à beira-mar. Este sublime Resort dispõe ainda de um magnífico SPA de luxo e de um total de seis elegantes bares e dez magníficos
restaurantes capazes de fornecerem aos hóspedes (e não só) uma experiência
gastronómica inesquecível.
Spreading across 54 acres of sub-tropical gardens, the astonishing Vila Vita
Parc is situated in the beautiful region of Porches in Algarve, Portugal. A dramatic rocky coastline and the clear aquamarine water of the Atlantic Ocean
surrounds the Resort’s Moorish-influenced architecture and glorious white
sand beach. The Five-star hotel offers a series of accommodations that will
take on the ultimate adventure of luxury, from elegant and sea-inspired
rooms and suites with fabulous ocean-view terraces to generous whitewashed villas with private pools, all located within the oceanfront cliff top
of the hotel. This Resort is also equipped with a stunning Spa and a total of
six elegant bars and ten exquisite restaurants to choose from.
Website: https://vilavitaparc.com/
Morada / Address: Rua Anneliese Pohl, Alporchinhos, 8400-450 Porches, Portugal

HILTON CONRAD ALGARVE
O Hilton Conrad Hotel, no Algarve, é um hotel de luxo criado para quem
pretende passar umas férias inesquecíveis numa das regiões turísticas mais
populares de Portugal. Neste Hotel pode desfrutar da ótima comida num
ambiente requintado do Restaurante Gusto, um restaurante do internacionalmente famoso, Chef Heinz Beck, estrelado no Guia Michelin, o que
coloca o Conrad Algarve como um destino gourmet líder do Sul do País.
Este Hotel de cinco estrelas é também o sítio ideal para passar férias se
gosta de jogar golfe, já que tem parcerias estabelecidas com campos de golfe
renomeados internacionalmente, como o Quinta do Lago Sul e Laranjal.
The beautiful Quinta do Lago, Algarve, is home to the Hilton Conrad Algarve, a luxury hotel created for those who intend to spend an unforgettable
vacation in one of the most popular tourist regions of Portugal. At this hotel
you can enjoy great food in the exquisite atmosphere of Gusto, by the internationally renowned Chef Heinz Beck, starring in the Michelin Guide,
which makes Conrad Algarve a leading gourmet destination in the south
of Portugal. This Five Star Hotel is also the ideal place for holidays if you
like to play golf. It has established several partnerships with internationally
renowned golf courses such as Quinta do Lago Sul and Laranjal.
Webste: http://www.hiltonhotels.com/pt_BR/portugal/conrad-algarve/
Morada / Address: Estrada da Quinta do Lago, Almancil, Algarve,
8135-106, Portugal
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ILHAS • ISLANDS

QUINTA DA CASA BRANCA
A Quinta da Casa Branca é um dos segredos mais bem guardados da Madeira. Este íntimo e luxuoso hotel combina os estilos clássico e moderno para
criar um espaço deslumbrante e relaxante, rodeado por alguns dos jardins
mais incríveis da Ilha da Madeira. Está localizado dentro de uma das propriedades mais antigas da Madeira, cujas raízes remontam ao Século XIX,
mas o hotel em si oferece aos hóspedes um espaço moderno com um design
sóbrio e criativo.
Quinta da Casa Branca is one of Madeira’s best kept secrets. This luxury
Small Hotel combines the Classic and Modern styles to create a stunning
and relaxing space that’s surrounded by some of the most amazing gardens
of the Island of Madeira. This hotel is located inside one of the most ancient
properties of Madeira, whose roots go back to the 19th Century, but the
Hotel itself provides a modern space with a sober and creative design.
Website: http://www.quintacasabranca.com/
Morada / Address: R. da Casa Branca 7, 9000-088 Funchal, Portugal

HOTÉIS • HOTELS

THE CLIFF BAY
Ex-libris do PortoBay Hotels & Resorts, o The Cliff Bay está situado no epicentro de um dos maiores Patrimónios Naturais da Madeira. Rodeado por
jardins verdejantes com plantas centenárias, inúmeros recantos e palmeiras seculares, este Hotel cinco estrelas tem ainda uma magnífica vista para
a baía da Cidade do Funchal. Este ambiente garante uma genuína tranquilidade, bem-estar e requinte a todos os seus hóspedes que podem, ainda,
usufruir de fantásticas refeições no Il Gallo d’Oro, um restaurante gourmet
sob a égide do Chef Benoît Sinthon que conta com duas Estrelas Michelin.
Ex-libris of the PortoBay Hotels & Resorts, The Cliff Bay is situated at
the epicenter of one of Madeira’s Natural Heritage sites. Surrounded by
lush green gardens with centuries-old plants, and innumerable corners,
this Five Star Hotel also boasts magnificent views of Funchal Bay. This
environment guarantees genuine tranquility, well-being and refinement
to all its guests, who can also enjoy fantastic meals at Il Gallo d’Oro, a
gourmet restaurant under the supervision of Chef Benoît Sinthon with
two Michelin Star.
Website: https://www.portobay.com/pt/hoteis/portugal/ilha-da-madeira-portugal/the-cliff-bay
Morada / Address: Estrada Monumental 147, Funchal, Portugal

BELMOND REID’S PALACE
Localizado na cidade do Funchal, na Madeira, mais conhecida como a Ilha
da Eterna Primavera, o Belmond Reid’s Palace é considerado por muitos
como um dos hotéis mais históricos e exclusivos desta incrível ilha situada
no meio do Oceano Atlântico. O Palácio Belmond Reid fica acima do elegante Porto do Funchal e está rodeado por uma área verde repleta de vegetação subtropical exuberante. As suas impressionantes vistas e arredores
combinam na perfeição com a enorme qualidade e opulência do moderno
edifício do hotel, portas estão abertas há mais de um século! Se alguma
vez ficar no Belmond Reid’s Palace podemos garantir que lhe espera uma
experiência sublime com um excelente serviço de uma era mais ecléctica,
onde nada lhe faltará.

Located in the City of Funchal in Madeira, better known as the “Island
of Eternal Spring”, Belmond Reid’s Palace is considered by many as one
of the most historical and exclusive Hotels on this amazing island in the
middle of the Atlantic Ocean. Belmond Reid’s Palace perches above the
picture-perfect Funchal Harbour and has a stunning green surrounding
filled with lush subtropical vegetation. It’s stunning views and surrondings are matched by the enormous quality and opulence of the mid-century modern building of the Hotel, whose doors are opened for more
than a century! If you ever stay at the Beldon Reid’s Palace you can expect a sublime experience with a superb service of a bygone where nothing will be a miss.
Website: www.belmond.com/pt-br/reids-palace-madeira/
Morada / Address: Estrada Monumental 139, 9000-098 Funchal, Madeira, Portugal
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O que é um design hotel? O que significa esta descrição moderna e o que
podemos esperar de um hotel com estas características? Só pela sua classificação é possível perceber que um design hotel tem como principal missão
surpreender os hóspedes com um extraordinário conceito de arquitetura
e/ou decoração.Um bom design hotel deve ainda aliar a esta experiência
visual uma fantástica experiência de hospitalidade capaz de convencer
qualquer hóspede. Os hotéis que se seguem cumprem à risca estes requisitos e destacam-se como hotéis de grande relevo visual que também são
capazes de oferecer aos seus hóspedes uma incrível experiência turística.

What does the classification “design hotel” really mean? And what can
you expect a design hotel to be like? For us, a design hotel is a hospitality
venture that’s notable for its out of the box Design, Architecture and
Interior Decoration. A design hotel needs to pass the message that’s cool
and that its primary appeal must be its appearance. The hotels we’re
about to mention fully embroil this message and stand out due to their
amazing design, but also to their fantastic hospitality experience.

HOTÉIS DESIGN • DESIGN HOTELS

NORTE • NORTH

1872 RIVER HOUSE
O 1872 River House é um majestoso hotel contemporâneo e tradicional, conhecido pelo seu ritmo calmo e relaxante.
The River House is a majestic contemporary and traditional hotel, known for its calm and relaxing rhythm.
Este edifício cheio de história torna-se o local perfeito para indivíduos socializarem, e ao mesmo tempo, terem acesso a vistas fascinantes do rio
Douro, bem como do centro histórico do Porto. O Hotel fica localizado
na adorada zona da Ribeira, onde se encontra o Muro dos Bacalhoeiros. O
hotel dispõe de oito quartos confortáveis, alguns dos quais voltados para a
cidade, enquanto outros para o rio, no entanto, cada um tem a sua própria
narrativa e conjunto de características, especialmente quando se trata da
decoração. 1872 apresenta principalmente mobiliário português, peças estas que foram restauradas e repensadas para estarem perfeitamente encaixadas no seu espaço. A sala comum abre-se para o terraço que é completado
por um bar, onde os hóspedes podem desfrutar de uma refeição ligeira ou
até mesmo do café da manhã, enquanto aproveitam as vistas maravilhosas
da cidade e do rio.

Providing mesmerizing views over the Douro River as well as the historical centre of Porto, this building full of history becomes the perfect
place for individuals to socialize. It is located at the beloved Ribeira, right
where the Muro dos Bacalhoeiros is. The hotel features eight comfortable rooms, some of which face the city while others the river, nevertheless, each one has their own set of characteristics and narrative, when
it comes to the décor. 1872 features mostly Portuguese furniture which
was restored and rethought in order to fit perfectly within their space.
The common room gives guests access to the terrace that also has a bar
where one can enjoy a light meal and even breakfast while indulging on
the marvellous city and river views.
Website: www.1872riverhouse.com
Morada / Address: Rua do Infante D. Henrique 133, 4050-253 Porto, Portugal
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ABSOLUTO DESIGN HOTEL
O Absoluto Design Hotel fica situado no centro de Viana do Castelo e apresenta um estilo extremamente vanguardista. Este excecional espaço de hospitalidade oferece
acomodações bastante espaçosas, incluindo quartos notavelmente decorados num estilo moderno e com pisos de
madeira, entre outras amenidades ostensivas. Devido à sua
localização única, os visitantes do hotel têm acesso a muitos cafés e restaurantes que rodeiam o hotel, bem como à
magnífica costa de Viana do Castelo.
Absoluto Design Hotel is located in the centre of Viana do
Castelo and it has an avant-garde character to it. The hospitality venue offers spacious accommodations, including
remarkably decorated rooms that feature a modern style
and wooden floors, amongst many other luxurious amenities. Due to its unique location, guests will have access
to plenty of cafes and restaurants that surround the hotel
and it’s only a short walk away from the amazing coastal
front of the city.
Website: http://www.absolutohotel.com/
Morada / Address: R. da Bandeira 174, 4900-560
Viana do Castelo, Portugal

HOTEL TEATRO PORTO
O Hotel Teatro situa-se no emblemático local onde o Teatro Baquet foi
inaugurado no longínquo ano de 1859. O que é certo é que 151 anos após
a inauguração deste icónico estabelecimento cultural da Cidade do Porto, o
Hotel Teatro conseguiu recuperar o seu ambiente único, refinado e boémio
e adaptou-o com o luxo exigido às boas práticas hoteleiras.

Hotel Teatro arose from the spot where the Baquet Theatre was inaugurated in 1859. A 151 years after the inauguration of this iconic spot of
Porto, Hotel Teatro managed to renew its unique, refined and bohemian
environment and adapted it to the luxury requirements of the hospitality industry.
Website: http://www.hotelteatro.pt/en/design-hotel-teatro-porto
Morada / Address: R. de Sá da Bandeira 84, 4000-427 Porto, Portugal

HOTÉIS DESIGN • DESIGN HOTELS

CENTRO • CENTER

MEMMO PRÍNCIPE REAL
Aninhado numa localização privilegiada em Lisboa, o Memmo Príncipe Real
é o lar de um local turístico secreto com vistas deslumbrantes sobre a cidade!
Localizado no topo da colina, este impressionante estabelecimento de 41
quartos é o primeiro boutique hotel de cinco estrelas situado naquele que se
está a tornar no bairro mais moderno de Lisboa e, nesse sentido, proporciona
a qualquer visitante uma experiência intemporal e autêntica.
Tucked away in a privileged location in Lisbon, Memmo Príncipe Real is
the home to a secret sightseeing spot with breathtaking views of the city!
Located at the top of the hill, this stunning 41-room property is the first
five-star boutique hotel set in what is becoming the trendiest neighbourhood in Lisbon and for that particular reason that provides any visitor
with a Lisbon experience that feels both timeless and authentically local.
Website: http://www.memmohotels.com/principereal/memmo-principe-real
Morada / Address: Rua D. Pedro V, 56 J, 1250-094 Lisboa, Portugal
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MEMMO ALFAMA
Localizado no coração de Alfama, um dos bairros mais típicos de Lisboa,
o Memmo Alfama goza dos privilégios de estar numa das melhores localizações de Lisboa. O Memmo Alfama já é considerado um dos melhores
hotéis de Lisboa e é o primeiro boutique hotel da zona histórica da cidade,
com as suas ruas estreitas, lojas tradicionais e os famosos restaurantes onde
se pode ouvir Fado enquanto se degusta uma bela refeição.
Located in the heart of Alfama, one of the most typical districts of Lisbon, the Memmo Alfama enjoys the privileges of being in one of the best
and trendiest locations in Lisbon. Memmo Alfama is already considered
one of the best hotels in Lisbon and is the first boutique hotel in the
city’s historic area, with its narrow streets, traditional shops, and the
famous restaurants where you can appreciate a good meal while listening
to the iconic Fado music.
Website: http://www.memmohotels.com/alfama/hotel-overview.html
Morada / Address: Tv. Merceeiras 27, 1100-348 Lisboa

FAROL HOTEL
O Farol Hotel é um soberbo membro do conceituado grupo Design Hotels.
Está situado na orla da dramática costa atlântica de Cascais e representa
a essência única desta região. Uma das características mais particulares do
hotel é a sua arquitetura ousada que abarca uma mansão privada e remodelada do século XIX que pertenceu ao Conde de Cabral. O Farol Hotel é
melhor descrito pela sua composição de design eclético e detalhes contemporâneos que são magistralmente misturados com a tradição da região.
Farol Hotel is a proud member of the esteemed Design Hotels group. It is
set in the waterfront of Cascais’ dramatic Atlantic coastline and reflect the
unique essence of the township. One of the most particular features of the
hotel is its adventurous architecture that embraces a remodeled 19th century private mansion, that was once owned by the Count of Cabral. Farol
Hotel is best described by its eclectic design composition and contemporary
details which are masterfully blended with the tradition of the region.
Website: https://farol.com.pt/
Morada / Address: Av. Rei Humberto II de Italia 7, 2750-800 Cascais, Portugal
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VERRIDE PALÁCIO DE SANTA CATARINA
Glamoroso, único e histórico são as melhores palavras para descrever o
fascinante Verride Palácio de Santa Catarina. Trata-se de uma residência
renovada que está localizada no coração de Lisboa e destaca 19 suítes que
têm um toque incrivelmente moderno, elegante e régio, para não falar
do conforto que traz aos seus hóspedes. Ademais, o hotel dispõe de um
terraço no último andar, que possibilita vistas deslumbrantes da cidade
antiga, do Rio Tejo e do Oceano Atlântico. Em 2018, o Verride Palácio foi
distinguido com o respeitável reconhecimento “Condé Nast Traveller’s
2018 Hot List Award”. Através de um serviço atencioso e personalizado,
o hotel oferece o melhor do que Portugal tem para oferecer, desde ingredientes e receitas clássicas a texturas de madeira, porcelana e, claro, pessoas
extremamente afáveis.
Glamorous, unique and historic are the best words to describe the astonishing Verride Palácio de Santa Catarina. This renovated townhouse
is located in the heart of Lisbon and highlights nineteen royally modern
suites and rooms that are extremely comfortable and chic. In addition,
the hotel also features a top floor terrace which is bound to give guests
breathtaking views of the old town, the Tagus River and the Atlantic
Ocean. In 2018, Verride Palácio was distinguished with the prestigious
“Condé Nast Traveller’s 2018 Hot List Award”. Through an attentive and
personalized service, the hotel offers the best of what Portugal has to
offer, from classic ingredients and recipes to wooden textures, porcelain
designs and, of course, affable and loving people.
Website: https://www.verridesc.pt/
Morada / Address: R. de Santa Catarina 1, 1200-401 Lisboa, Portugal
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TRÓIA DESIGN HOTEL
Tróia Design Hotel é um contemporâneo resort de cinco estrelas que fica localizado na Península de Tróia, um dos locais mais paradisíacos de Portugal.
Ao estar no epicentro de uma reserva natural, este Resort consegue oferecer
aos seus hóspedes vistas deslumbrantes sobre o Oceano Atlântico, o Rio
Sado e a extraordinária Serra da Arrábida, isto para além de lhes oferecer
a possibilidade de relaxar em praias magníficas. Os interiores são caracterizados por um ambiente sofisticado e acolhedor, que foi cuidadosamente
projetado até ao último detalhe. O excecional Tróia design hotel é composto pelo B&G Restaurante, que serve cozinha tradicional portuguesa, um
casino, o Spa Blue & Green, que se define por um estilo minimalista mas
luxuoso, um centro de espectáculos assim como um para conferências. Os
quartos são modernos e igualmente minimalistas e são bastante espaçosos,
apresentando um design inovador que proporciona o máximo conforto.

SUL • SOUTH

Located near Lisbon, the Troia Design Hotel is included in the Troia Peninsula, a stunning natural reserve that’s home to some stunning beaches
and a variety of wildlife. This contemporary five-star resort offers to
it’s guests some sweeping views of the Atlantic Ocean, the Sado River
and the extraordinary Arrábida Mountains. Its interiors are characterized by a sophisticated and cosy ambience that was carefully designed to
the very last detail. The unique design hotel is also comprised of a B&G
Restaurant that provides traditional Portuguese cuisine, a casino, a Blue
& Green Spa defined by a minimalist yet luxurious touch, a show center
as well as a conference one. The hotel’s minimalist modern guest rooms
are quite spacious and feature innovative designs, providing maximum
comfort.
Website: https://www.troiadesignhotel.com/
Morada / Address: Marina de Tróia 7570-789 Carvalhal Grândola, 7570-789, Portugal

M’AR DE AR AQUEDETO
O sublime M’AR De AR Aqueduto é um hotel de cinco estrelas localizado no
icónico Centro Histórico de Évora, uma zona classificada como Património
da Humanidade pela UNESCO. Este hotel boutique surge de uma adaptação
do antigo Palácio dos Sepúlveda e foi construído segundo os mais modernos
conceitos de arquitectura e design contemporâneos. Esta sublime instância
hoteleira oferece um SPA de 220 m2, 64 Quartos, e integra o restaurante
Degust`AR, onde pode descobrir uma gastronomia mediterrânica com a assinatura do Chefe António Nobre.
The sublime M`AR De AR Aqueduto is a Five Star hotel located in the iconic
Historic Center of Evora, an area classified as a World Heritage Site by UNESCO. This boutique hotel is the stunning result of an amazing architectural
adaptation of the former Palace of Sepulveda and was built according to
the most modern concepts of contemporary architecture and design. This
sublime hotel instance offers a SPA of 220 square metres, 64 Rooms, and
integrates the restaurant Degust`AR, where you can discover a Mediterranean gastronomy with the signature of Chief António Nobre.
Website: http://www.mardearhotels.com/mar-de-ar-aqueduto-evora/
Morada / Address: Rua Cândido Dos Reis, 72/78, 7000-582
Évora, Portugal
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PRAIA VERDE BOUTIQUE HOTEL
Situado em Castro Marim, uma extraordinária vila no distrito de Faro, o
Praia Verde Boutique Hotel é considerado um dos melhores hotéis deste estilo em toda a Europa, devido às suas excelentes características arquitetónicas e de design. O Praia Verde foi o primeiro hotel da gestão do Discovery
Hotel Management (DHM) a ser renovado, interpretando um novo conceito na indústria hoteleira portuguesa. As suítes são inquestionavelmente
confortáveis e traduzem-se por cores neutras e abundância de luz. Além
disso, o hotel oferece uma vasta gama de amenidades, como um super funcional e integrado mercado, que garantem a experiência “lar longe de casa”
aos seus hóspedes. Relativamente a refeições, os visitantes do hotel terão
a oportunidade de experimentar a deliciosa gastronomia rústica, caseira do
restaurante À Terra.
Located in the villa of Castro Marim, in the district of Faro, the Praia Verde
Boutique Hotel is regarded as one of the best boutique hotels in Europe due
to its outstanding architecture and design features. The hotel was renovated
under the management of the Discovery Hotel Management (DHM) which
applied to it the interpretation of a new concept in the Portuguese hospitality industry. The suites are comfortable and include neutral colors and much
light. In order to provide the home feeling and experience, the hotel has a
fully-integrated and functional Lobby Market. In regards to dining, guests
will have the opportunity to taste rustic, homemade and delicious cuisine
from À Terra Restaurant.
Website: http://www.praiaverderesort.com/home
Morada / Address: R. de Real Village - Praia Verde, 8950-434
Castro Marim, Portugal

ILHAS • ISLANDS

THE VINE HOTEL
O Hotel The Vine permite aos seus hóspedes desfrutar de uma experiência
inesquecível, inspirada na tradição vinícola da Ilha Madeira, sendo esta aliás
o principal tema do hotel. Com um design arrojado e moderno, os quatro
pisos do Hotel refletem o estado da vinha numa determinada estação do
ano, fornecendo assim uma experiência visual incrível. Este Hotel de Cinco
Estrelas proporciona ainda jantares memoráveis, um spa de luxo e uma piscina exterior com vistas inesquecíveis.
The Vine Hotel allows its guests to enjoy an unforgettable experience, inspired by the wine tradition of the Madeira Island. This tradition is in fact
the main theme of the hotel. With a bold and modern design, the four floors
of the Hotel reflect the state of the vineyard in a certain season, providing
an incredible visual experience. This Five-Star hotel also provides memorable
dinners, a luxury spa and an outdoor pool with unforgettable views.
Website: https://hotelthevine.com/pt/
Morada / Address: R. dos Aranhas 27, 9000-027
Funchal, Portugal
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Portugal é mundialmente conhecido pela sua gastronomia típica. Com
caraterísticas específicas, tendo em conta a região onde nos encontramos,
Portugal consegue satisfazer todos os gostos, em qualquer altura e em
qualquer lugar. A gastronomia é uma parte essencial da cultura de um país
e, no caso de Portugal, prevê-se uma experiência a não esquecer. Do que está
à espera para descobrir novos sabores e sensações?

Portugal is known on a worldwide scale for its typical gastronomy. With
specific characteristics taking into account the region where we are, Portugal can satisfy all tastes, anytime and anywhere. Gastronomy is an
essential part of a country’s culture and, in the case of Portugal, an experience you won’t forget. What are you waiting for to discover new
flavours and sensations?

RESTAURANTES • RESTAURANTS

Largo do Paço
A escassos minutos do Porto e do rio Douro, o
restaurante, premiado com 1 Estrela Michelin,
conta com um ambiente requintado e acolhedor e uma equipa dedicada de profissionais
desejosos por satisfazer as exigências de cada
cliente. Ao almoço, tem a possibilidade de
conhecer a cozinha do dia a dia, os sabores da
região, os produtos frescos da terra e do mar
e a gastronomia portuguesa. Os seus menus
mudam sazonalmente, de forma a incorporar os produtos mais frescos e orgânicos disponíveis no mercado. O restaurante Largo do
Paço equilibra os menus entre o tradicional e
o contemporâneo, o simples e o sofisticado.
Uma visita obrigatória na região.

O Abocanhado
Situado no seio rural das Terras do Bouro, na pitoresca aldeia de Brufe,
encontra-se uma autêntica pérola gastronómica.
Located in the rural area of Terras do Bouro, in the picturesque village of Brufe,
you will find an authentic gastronomic pearl.
Com uma vista única sobre o vale do Rio
Homem, encontramos o arquitetonicamente
delicioso restaurante O Abocanhado. Cuidadosamente mentorado por um casal portuense de
gema, O Abocanhado tornou-se um símbolo de
arquitetura moderna, num vale desenhado há
milhões de anos atrás. O seu nome deriva de
uma expressão centenária, usada vulgarmente
pelas nobres gentes de Brufe, “o tempo abocanhou”, que significa que o clima aliviou, por
assim dizer. Aparecendo na encosta do vale que
nem um ‘abocanhamento’, o magnífico restaurante encontra-se à margem da candida aldeia
de Brufe, elevando-se nos socalcos naturalmente
projetados do vale. A delicadeza da arquitetura
do edifício contrasta com os afloramentos rochosos presentes nas suas redondezas, complementando-se mutuamente como se ambos
tivessem sido obras do mesmo arquitecto.

With a unique view over the Homem River valley, we find the architecturally delicious restaurant O Abocanhado. Carefully mentored by a
Porto born and raised couple, o Abocanhado has
become a symbol of modern architecture, in a
valley designed millions of years ago. Its name
derives from a hundred-year-old expression,
commonly used by the noble people of Brufe,
“o tempo abocanhou”, which means that the
weather has eased, so to speak. Appearing on
the slope of the valley like a sunray of modern
design, the magnificent restaurant lies on the
fringes of the candied village of Brufe, towering
on the naturally designed terraces of the valley.
The delicacy of the architecture contrasts with
the rocky outcrops present in its surroundings,
complementing each other as if both had been
works of the same architect.

Just a few minutes away from Porto and
the Douro River, the one Michelin starred
restaurant has a refined and welcoming
atmosphere and a dedicated team of professionals looking forward to meeting the
requirements of each client. At lunch, you
can enjoy the day to day cuisine, the thrilling flavors of the region, the fresh products
from the land and sea, which beautifully
compose the Portuguese gastronomy. Their
menus change seasonally to incorporate the
freshest and most organic products available on the market. The Largo do Paço restaurant balances the menus between the
traditional and the contemporary, the simple and the sophisticated. A true must-visit
in the region.
Website: http://www.largodopaco.com/
Morada / Address: 4600-017
Amarante, Portugal

Website: http://www.abocanhado.com/
Morada / Address: Lugar de Brufe, 4840-020
Terras do Bouro, Portugal
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Casa de Chá da Boa Nova
A Casa de Chá da Boa Nova vai para além de um mero restaurante.
The Casa do Chá da Boa Nova goes beyond a mere restaurant.
Ao entrar no espaço, apercebemo-nos da imponência do majestoso Oceano
Atlântico, que quase nos transporta até ao tempo dos Descobrimentos. O
Chef Rui Paula conta com uma forma pouco ortodoxa de surpreender os
seus clientes, levando-os a um outro nível de experiências gastronómicas,
numa visão simbiótica onde quer realmente dar-se a conhecer. A singularidade do edifício que alberga o restaurante demarca-se dos demais. Resultado da genialidade arquitetónica do grande Álvaro Siza Vieira, o projeto é
uma das obras mais emblemáticas do conceituado arquiteto. Nascido das
pedras, e de mãos dadas com o mar, está classificado como Monumento
Nacional e integrado no Roteiro Internacional de Arquitetura, podendo ser
visitado por marcação prévia através da Casa da Arquitetura.

As we enter the space, we realize the majesty of the Atlantic Ocean,
which almost transports us to the time of the Discoveries. Chef Rui Paula
has an unorthodox way of surprising his clients, taking them to another
level of gastronomic experiences, in a symbiotic vision where he really wants to make himself known. The uniqueness of the building that
houses the restaurant stands out from the rest. Result of the architectural genius of the great Alvaro Siza Vieira, the property is one of the most
emblematic works of the renowned architect. Born from the stones, and
hand in hand with the sea, it is classified as a National Monument and
integrated in the International Roadmap of Architecture, which can be
visited by prior appointment through the House of Architecture.
Website: http://www.casadechadaboanova.pt/
Morada / Address: Avenida da Liberdade nº 1681,
4450-718 Leça da Palmeira, Portugal
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The Yeatman
O extraordinário panorama que constitui o Rio Douro e o Centro
Histórico do Porto garantem um cenário único, ao qual se junta a
atribuição de duas estrelas Michelin no Guia de 2017. Proporcionando uma experiência enogastronómica ímpar, o Yeatman harmoniza
uma cozinha de imaginação, na qual os sabores tradicionais portugueses são interpretados e apresentados num estilo contemporâneo.
O fantástico restaurante do luxurioso hotel permite apresentar a
enorme variedade de peixe e produtos frescos, bem como a diversidade
de especialidades gastronómicas regionais. Com uma abrangente carta de vinhos portugueses e uma alargada selecção de outros excelentes
vinhos a nível mundial, o restaurante dá especial atenção à conjugação do vinho com a gastronomia. Um programa de provas de menus
permite que os hóspedes descubram a riqueza e perfeição das ligações
entre vinho e gastronomia e as contrastantes diferenças de sabores,
como se participassem numa viagem pelas diversas e distintas regiões
vinícolas de Portugal.

The extraordinary panorama of the Douro River and the Historic
Center of Porto guarantee a unique setting, coupled with the attribution of two Michelin stars in the 2017 Guide. Providing a unique wine
and gastronomic experience, the Yeatman introduces you to a kitchen
of imagination in which the flavours of the Portuguese traditional cuisine are reinterpreted and presented in a contemporary style. It presents the enormous variety of fish and fresh ingredients, as well as the
diversity of regional gastronomic specialties. With a rather complete
list of Portuguese wines and a wide selection of other excellent imported wines, the restaurant pays particular attention to the combination
of wine and gastronomy. A menu sampling program allows guests to
discover the richness and the perfection of the wine and gastronomy
links and the contrasting taste differences, as if they were participating
in a trip through the distinct wine regions of Portugal.
Website: https://www.the-yeatman-hotel.com/
Morada / Address: Rua do Choupelo, Vila Nova de Gaia,
4400-088 Porto, Portugal
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Pedro Lemos
Visto como um dos melhores restaurantes no Porto, Pedro Lemos abriu as
portas em 2009 e, passado cinco anos, tornou-se o primeiro estabelecimento da cidade a receber uma estrela no guia Michelin. O restaurante situa-se
na foz do Douro, numa casa classificada como património arquitetónico.
Dentro do seu estabelecimento, Pedro Lemos honra a natureza, os produtos
e a sazonalidade. Neste restaurante, uma refeição não seria completa sem
experimentar um dos vinhos extraordinários da casa. Para além de representar a paixão e percurso de todos envolvidos no Pedro Lemos, a garrafeira do restaurante é composta por uma variedade criteriosa de vinhos,
provenientes desde o norte ao sul do país, assim como internacionais.
Opening its doors in 2009, Pedro Lemos is seen as one of the best restaurants in the city. After five years of activity, the restaurant became the
first establishment in Porto to be awarded a Michelin star. It is located
in a beautiful house classified as architectural heritage, in Foz do Douro.
Pedro Lemos honors nature, products and seasonality. A visit at this restaurant would not be completed without experiencing its extraordinary
wines. Besides representing the passion and hard-work of everyone involved at Pedro Lemos, the wine cellar is composed of a wide range of
wines, from north to south of the country as well as international wines.
Website: http://www.pedrolemos.net/
Morada / Address: Rua do Padre Luís Cabral 974, 4150-128 Porto, Portugal

Antiqvvm
Datada do século XIX, com todas as imprecisões que o tempo lhe trouxe,
a Quinta da Macieirinha conhece agora uma nova configuração, depois do
Solar do Vinho do Porto – AntiqVVm. Um espaço onde pode não só contar
com a beleza monumental do edifício e dos jardins que o cercam, mas
também com uma paisagem privilegiada e única na cidade Invicta. A tudo
isto, junte uma cozinha magistral – pela mão exímia do Chef Vítor Matos
– e uma carta de Vinhos não menos invejável. A carta, deste fantástico
restaurante localizado na margem do rio Douro, tem como base na sua
criação, a cultura do gosto onde “fazer comida” se substitui por “fazer
cozinha”. A cozinha do chef está assente nas influência das tradições e
culturas enraizadas, assim como na própria globalização que pressupõe
adaptabilidade ao mundo. Os produtos respeitam sobretudo as suas respectivas origens, da biodiversidade, da sazonalidade, dos regionalismo,
tentando ao máximo manter a sustentabilidade.
Dating back to the 19th century, with all the inaccuracies that time
has brought, Quinta da Macieirinha is now in a new configuration.
A space where you can not only count on the monumental beauty of
the building and the gardens surrounding it, but also with a privileged
and unique landscape in the city Invicta. To all this, add a masterful
kitchen - by the excellent hand of Chef Vitor Matos - and a wine list
not less enviable. The menu of this fantastic restaurant located on the
bank of the river Douro, is based on its creation, the culture of taste
where “making food” is replaced by “cuisine”. The chef ’s cuisine is
based on key pillars ... Influences, the traditions and cultures and the
globalization itself. The products respect above all their respective
origins, of biodiversity, of seasonality, of regionalism, trying their best
to maintain sustainability.
Website: http://antiqvvm.pt/
Morada / Address : Rua de Entre-Quintas 220, 4050-240 Porto, Portugal

RESTAURANTES • RESTAURANTS

CENTRO • CENTER

Belcanto
Distinguido com duas estrelas do guia Michelin, o Belcanto abriu as suas
portas pela primeira vez em 1958, no Chiado. A sua localização privilegiada
no centro histórico de Lisboa, o serviço discreto e a sua cozinha refinada,
rapidamente conquistaram as elites da capital. O Belcanto, pela mão do
chef José Avillez, abriu em 2012, completamente renovado. Nesse mesmo
ano, foi distinguido com uma estrela do guia Michelin e, em 2014, foi distinguido com a segunda, sendo o primeiro restaurante em Lisboa com essa
elevadíssima distinção. Em 2015, o Belcanto foi considerado um dos cem
melhores restaurantes do mundo pela prestigiada “The World’s 50 Best
Restaurants List”. No Belcanto, José Avillez proporciona uma viagem gastronomicamente e sensorialmente única.
Awarded with two stars of the Michelin guide, the Belcanto first opened
its doors in 1958 in Chiado. Its privileged location in Lisbon’s historic
centre, the discreet service and its refined cuisine, quickly conquered the
elites of the Portuguese capital. The Belcanto, by the hand of chef José
Avillez, opened in 2012, with a completely new face. That same year,
the restaurant was awarded with a star of the Michelin guide and, in
2014, gained its second one, being the first restaurant in Lisbon with this
incredibly high distinction. In 2015, Belcanto was considered one of the
hundred best restaurants in the world by the prestigious “The World’s 50
Best Restaurants List”. In Belcanto, José Avillez provides a unique gastronomic and sensorial trip.
Website: http://belcanto.pt/PT/
Morada / Address: Largo de São Carlos, 10 1200-410 Lisboa, Portugal
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Restaurante Salpoente
Restaurant Salpoente
Website: http://salpoente.pt/
Morada / Address:
Canal de São Roque, nº 82/83,
3800-256 Aveiro, Portugal

O Salpoente é um extraordinário restaurante, situado no Cais de São Roque, Aveiro. O restaurante
é apresentado num espaço único e criativo que leva
os seus convidados numa fascinante aventura pelos
sabores de Aveiro. O galardoado restaurante é conhecido por reinventar gastronomia tradicional portuguesa, dando-lhe um toque moderno. Bacalhau é
a especialidade do restaurante e todas as deliciosas
refeições são preparadas pelo o habilidoso chef Duarte Eira. Qualidade, inovação, design, arquitetura e
bem-estar são alguns dos principais ingredientes que
distinguem este maravilhoso restaurante de outros.
A sala de jantar apresenta uma atmosfera totalmente glamorosa e acolhedora e está bem equipada
com mobiliário e iluminação icónicas, como o candeeiro Brubeck da DelightFULL. Em suma, Salpoente
desenvolve o design nacional e o craftsmanship ao
apoiar marcas e valores nacionais, assim como, ao recuperar e preservar tradições, fomentar e incentivar a
arte e os artistas e incentivando o turismo na cidade
de Aveiro.
Salpoente is an extraordinary restaurant located in
Cais de São Roque, in Aveiro. The restaurant presents a unique and creative space that will take on
a superb adventure through Aveiro’s flavours. The
award-winning restaurant is known for reinventing
traditional Portuguese cuisine with modern twists.
Salt Cod is the speciality of the restaurant and
every scrumptious dish is prepared by the extremely skilled Chef Duarte Eira. Quality, innovation,
design, architecture and well-being are some of the
main ingredients that distinguish this marvellous
restaurant from others. The dining room presents an
utterly glamorous and welcoming atmosphere and
is well-appointed with iconic furnishings and lighting designs, such as the Brubeck round chandelier by
DelightFULL. As a whole, Salpoente embraces Portuguese design and craftsmanship, by giving support
to local brands and values and preserving traditions,
supporting and encouraging ancient arts and artists
as well as developing tourism in the city of Aveiro.

SECRETS FROM PORTUGAL PAGE 97.

Feitoria
Premiado com uma estrela Michelin, o restaurante Feitoria está
localizado no Altis Belém Hotel & Spa
Feitoria is a Michelin-starred restaurant located inside
the deluxe Altis Belém Hotel & Spa.
Assim que se entra neste restaurante excepcional, podemos logo observar
um Painel Namban, revistido com folha de ouro. Os Cubos de metal que
estão suspensos no tecto criam uma ambiente de elegância e acolhedor, linhos portugueses decoram as mesas com o monograma do Feitoria bordado,
enquanto que o serviço de mesa é escolhido consoante o pedido do convidado, garantido uma experiência única. Ao falar do Feitoria, é impossível não
mencionar a importância que os vinhos possuem, uma garrafeira alonga-se
por toda parede, que por sua vez, está protegida por uma malha metálica
dourada. João Rodrigues é o grande responsável pelos pratos preparados no
Feitoria. Os menus Terra e Matéria são os mais cobiçados, que consistem
em pratos como Baterraba fumada, queijo fresco, tangerina e avelã, assim
como, Corte de Arouquesa Premium grelhada, puré de batata, acelgas e
tutano, respetivamente.
Upon entering the exceptional restaurant, one can observe a marvelous
Nambam panel, covered in gold leaf. Furthermore, the metal cubes suspended on the ceiling create an elegant and welcoming ambience. Portuguese linens featuring Feitoria’s monogram decorate the dining tables,
the tableware is selected according to the guest’s choice, guaranteeing a
unique experience.
When speaking of Feitoria, it is impossible not to mention the importance of the wine. The restaurant contains a wine cellar within the walls,
protected by a gold metallic mesh. João Rodrigues is the signature Chef
of the restaurant. Terra and Matéria are the most coveted menus, consisting of scrumptious dishes, like smoked beetroot with fresh cheese, tangerine and hazelnuts or the Premium Grilled Arouquesa cut with mashed
potatoes, Swiss chard and marrow, respectively.
Website: www.restaurantefeitoria.com
Morada / Address: Doca do Bom Sucesso 1400-038 Lisboa, Portugal

Loco
A nomenclatura LOCO significa no lugar, que para o chef
Alexandre Silva, é na cozinha.
The LOCO nomenclature means in place, which for
chef Alexandre Silva, is in the kitchen.
Um espaço ainda maior que a sala do restaurante, o Chef perde-se no meio
das suas criações, das suas filosofias e, sobretudo, nas suas ideias. Com um
conceito fine dining, de cozinha de autor, o LOCO é muito mais do que um
restaurante, com uma proposta gastronómica que vai muito para além de
uma refeição. O LOCO é um projecto orgânico que valoriza os produtos
nacionais e a Natureza. O restaurante rege-se pelas estações do ano, pelos
micro-climas e nas referências da cozinha tradicional portuguesa. O LOCO
é uma corrente criativa constante, é uma experiência total, que promove a
relação entre os clientes e a equipa do restaurante.
The LOCO nomenclature means in place, which for chef Alexandre Silva, is in the kitchen. A space even greater than the restaurant room, the
Chef is lost in the midst of his creations, his philosophies and, above
all, his ideas. With a fine dining concept, the author’s cuisine, LOCO is
much more than a restaurant, with a gastronomic proposal that goes far
beyond a meal. LOCO is an organic project that values national products
and nature. The restaurant is governed by the seasons, by the micro-climates and in the references of traditional Portuguese cuisine. LOCO is a
constant creative chain, it is a full experience, which promotes the relationship between the customers and the restaurant team.
Website: http://www.loco.pt/
Morada / Address: R. Navegantes 53, 1200-830 Lisboa, Portugal
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Fortaleza do Guincho
Com uma filosofia assumidamente assente
nas melhores práticas da alta cozinha, as
propostas deste fantástico restaurante revelam desde sempre uma enorme inspiração no
luxurioso Atlântico, o seu cenário de fundo.
O peixe e marisco frescos da costa portuguesa, bem como os melhores produtos locais,
são uma constante à mesa do Guincho, verdadeiramente homenageados e recriados em
cada prato. A cada estação do ano, os seus
incrivelmente confecionadss pratos resultam
num enorme reconhecimento da crítica tanto nacional como internacional. Em 2001 o
restaurante, com uma forte influência da alta
cozinha, ganhou a sua primeira estrela Michelin que até hoje mantém.

Alma
O ALMA apresenta-se como um restaurante fine dining: cozinha de autor,
servida informalmente num ambiente sofisticado.
ALMA presents itself as a fine dining restaurant: author’s cuisine,
served informally in a sophisticated setting.
O restaurante tem a pretensão de ser um espaço
inovador, não apenas no que respeita às abordagens que propõe, como ao simplificar e quebrar
algumas regras básicas do serviço, que é pensado
ao pormenor, mas também altamente descontraído. Para o chef Henrique Sá Pessoa há apenas a
cozinha boa e a cozinha má. A sua, define-a como
uma cozinha de sabor: gosto refinado, técnica perfeita e produto excelente.

The restaurant aims to be an innovative space,
not only with the approaches it proposes, but
also to simplify and break down some basic
rules of the service, which not only is thought
out in detail but also highly relaxed. For the
chef Henrique Sá Pessoa there is just the good
kitchen and the bad kitchen. He defines it as a
cuisine of taste: refined taste, perfect technique
and excellent product.

With a philosophy firmly based on the
best practices of haute cuisine, Fortaleza
do Guincho draws a huge inspiration from
the lavishing Atlantic Ocean, its unique
backdrop. The fresh fish and seafood from
the Portuguese coast, as well as the best
local products, are a constant at Guincho’s
table, and they are constantly honored and
recreated in every single dish. Each season,
their amazingly cooked dishes collect an
enormous recognition of the national and
international critic. In 2001, the restaurant,
strongly influenced by haute cuisine and
the ocean itself, won a its first Michelin Star
which still holds today.
Website: www.fortalezadoguincho.com
Morada / Address: Fortaleza do Guincho
Estrada do Guincho 2750-642 Cascais Portugal

Website: http://www.almalisboa.pt/
Morada / Address: R. Anchieta 15, 1200-224
Lisboa, Portugal
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Eleven
O restaurante está localizado no coração da zona empresarial de Lisboa, com vista
para toda a cidade e rodeado por jardins luxuosos. Muito mais do que simplesmente
um restaurante, o Eleven é um lugar de cultura e arte, tanto à mesa quanto além dela.
A arquitectura do edifício construído para o efeito é moderna, minimalista e orgânica, utilizando materiais naturais como madeira e pedras decorativas e ostentando
enormes janelas de vidro que se abrem para Lisboa e o Rio Tejo. O restaurante testemunha metamorfose durante o dia, uma vez que se adapta ao efeito cambiante da
luz exterior e das vistas sobre Lisboa. Cortinas, velas, luzes suaves, música .... tudo é
transformado para criar uma atmosfera que é vibrante durante o dia e íntimo à noite.
Os pratos são o resultado das habilidades do chef Joachim Koerper, de fundir a sua
própria identidade com a localização do restaurante. Carimbado com uma estrela do
guia Michelin, o famoso restaurante lisboeta é um dos principais porta-estandartes
do roteiro gastronómico da capital.
The restaurant is located in the heart of Lisbon’s business district, overlooking
the entire city and surrounded by lavishing gardens. Way more than simply a restaurant, Eleven is a place of culture and art, both at the table and beyond it. The
architecture of the purpose-built building is modern, minimalist and organic,
using natural materials like wood and decorative stones, and boasting enormous
glass windows that open towards Lisbon and the river Tejo. The restaurant witnesses a metamorphosis during the day as it adapts to the changing effect of the
outside light and the views over Lisbon. Drapes, candles, soft lights, music…. all
is transformed to create an atmosphere that is vibrant during the day and intimate at night. The food is the result of Chef Joachim Koerper’s skills, of merging
his own identity with the restaurant’s location.
Website: http://www.restauranteleven.com/homepage
Morada / Address: Rua Marquês da Fronteira Jardim Amália Rodrigues, Lisboa, Portugal

LAB by Sergi Arola
O Restaurante LAB de Sergi Arola oferece um dos ambientes mais sofisticados e modernos no país, para os convidados se deleitarem enquanto provam as criações artísticas e cozinha gourmet do proficiente chefe. Não é de
estranhar que este excelente restaurante foi distinguido com uma estrela
Michelin. Os ingredientes sazonais de LAB são um epítome de qualidade
e vigor, onde cada detalhe é apresentando com um toque inovador, despertando todos os sentidos de qualquer pessoa que saboreie as refeições
deleitosas preparadas pelo Chefe Sergi Arola e a sua equipa especializada.
O restaurante possui três menus de degustação e ainda opções à la carte.
Além disso, a LAB também tem uma extensa seleção de 550 vinhos de todo
o mundo, seleções exclusivas de Cognac e Armagnac, bem como, um menu
de chá com cerca de quarenta variedades.

LAB by Sergi Arola provides the most sophisticated and modern setting
for guests to revel in while offering artistic creations and gourmet cuisine. It comes as no surprise that this fine dining venue has been distinguished with one Michelin star. Its seasonal ingredients are the epitome
of quality and freshness, with each detail presenting a different innovative touch, awakening the senses of anyone that savours the delightful
dishes prepared by Chef Sergi Arola and his proficient team. The restaurant features three tasting menus and à la carte options. In addition, LAB
also has an extensive selection of 550 wines from all around the globe,
exclusive Cognac and Armagnac selections as well as a tea menu with
around forty varieties.
Website: www.labbysergiarola.com
Morada / Address: Estrada da Lagoa Azul, Penha Longa Hotel, Spa & Golf
Resort, Linhó Sintra - Portugal, 2714-511 Lisboa
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Ocean,Vila Vita Park, Porches
Com vistas incrivelmente únicas sobre o oceano Atlântico, o restaurante
Ocean, que conta com duas estrelas do guia Michelin desde 2011, oferece a
combinação perfeita de uma gastronomia sublime, um serviço irrepreensível e uma atmosfera elegante, mas despojada. A decoração, assente numa
sofisiticada paleta de azul e dourado, é o reflexo de uma tranquila paisagem
à beira-mar. Os magníficos corais, que preenchem por completo uma das
paredes laterais, assim como os cristais de Murano que lembram alforrecas
logo à entrada da sala, são um claro indício da inspiração que deu origem à
nova imagem do Ocean, completamente remodelado em 2016. Ao leme da
cozinha desde 2007 encontra-se o incrivelmente talentoso austríaco Hans
Neuner, eleito Chef do Ano em Portugal em 2009 e 2012. A seu lado, uma
dedicada e ambiciosa equipa que ajuda a desenvolver e tornar realidade as
únicas criações gastronómicas, assentes nos melhores ingredientes e produtos locais, que constituem os seus menus sazonais. A garrafeira, que constitui uma das maiores coleções privadas de vintages da Península Ibérica,
divide a sala da cozinha e alberga cerca de 560 referências nacionais e internacionais, criteriosamente selecionadas pelo sommelier Nelson Marreiros.
With unbelievably unique views of the Atlantic Ocean, the Ocean Restaurant, which has two Michelin stars since 2011, offers the perfect
combination of sublime cuisine, impeccable service and an elegant but
uncluttered atmosphere. The decoration, based on a sophisticated palette of blue and gold, is a reflection of a peaceful seaside landscape and
the magnificent corals that completely fill one of its side walls, as well
as the Murano crystals that resemble jellyfish just outside the entrance
room, are a clear indication of the inspiration that provided Ocean’s new
image, completely refurbished in 2016. At the helm of the kitchen since
2007 is the incredibly talented Austrian Hans Neuner, elected Chef of
the Year in Portugal in 2009 and 2012. On his side, a dedicated and ambitious team helps him develop and create unique gastronomic sensations,
firmly based on the best local ingredients and products. The wine cellar
houses around 560 national and international wines, carefully selected by
sommelier Nelson Marreiros, which makes up one of the largest private
collections of vintages in the Iberian Peninsula.
Website: https://vilavitaparc.com/pt/restaurantes-e-bares/ocean-restaurant
Morada / Address: Restaurante Ocean Rua Anneliese Pohl,
8400-450, Portugal
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Vila Joya
Ocupando um lugar de excelência no mundo
gastronómico (22ª posição nos World Best 50
Restaurants), o Vila Joya eleva-se como um dos
maiores baluartes do roteiro gastronómico português. O principal responsável pelo sucesso do Vila
Joya é o austríaco Dieter Koschina, que combina
produtos locais com técnicas de cozinha do Norte
da Europa, que junta num restaurante uma das
melhores vistas que Portugal pode ter com duas
estrelas Michelin. Cuidadosamente Instalado
numa vivenda de estilo mourisco, o restaurante
Vila Joya encanta imediatamente quem lá entra,
com a sua arquitetura e decoração bem delineada,
e uma recepção simpática e calorosa. Nas mesas,
somos presenteados com uma vista tão relaxante
quanto única, com a envolvência das árvores, um
eterno mar, cujo som das ondas a bater nas rochas
nos transporta para uma realidade quase virtual.
Occupying a place of excellence in the world
of gastronomy (22nd place in the World Best
50 Restaurants), Vila Joya stands as one of the
greatest bastions of the Portuguese gastronomic itinerary. The main responsible for Vila Joya’s
success is the Austrian Chef Dieter Koschina,
who combines local products with North European cooking techniques, bringing together one
of the best views in Portugal and two Michellin stars. Carefully set in a Moorish-style villa,
the Vila Joya restaurant immediately enchants
those who enter, with its architecture and decoration well curated, and a friendly and warm
reception. At the tables, we are gifted with a
view as relaxing as it is unique, with trees surrounding the villa and a sea in perpetual commotion, whose sound takes us to an almost
virtual reality.
Website: http://www.vilajoya.com/pt/cuisine/2-michelin-star-restaurant/
Morada / Address: Estrada da Galé, 8201-917
Albufeira, Portugal

Henrique Leis
Henrique Leis é um restaurante de excelência, galardoado com uma estrela do guia Michelin,
situado na costa algarvia.
Henrique Leis is a restaurant of excellence, awarded with a star of the Michelin Guide, and it’s
located in Loulé, on the Algarve coastal region.
O rusticamente belo restaurante apresenta uma
carta de vinhos única, que conta com as melhores
referências de Portugal e do Mundo. O restaurante
dispõe de duas salas: uma de inverno, com cores
quentes e uma lareira, e outra de verão, com uma
palete de cores vivas e frescas que se estendem
até ao exterior, onde se encontra a esplanada. O
espaço está aberto de dia e de noite, servindo almoços e jantares, sendo altamente aconselhável
reserva prévia.

The rustically beautiful restaurant features a
unique wine list, which has the best references of
Portugal and the World. The restaurant has two
rooms: the winter room, which has warm colors
and a fireplace, and the summer room, which has
a bright and fresh coloring that extends outside,
where the terrace is. The space is open day and
night, serving lunches and dinners, being highly
advisable prior reservation.
Website: http://www.henriqueleis.com/
Morada / Address: Estr. Vale Formoso 234, 8100267 Almancil, Portugal
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Bon Bon
O Bon Bon é um restaurante singular na Costa Algarvia. O incrível estabelecimento conta
com um staff atencioso, pronto a satisfazer
todo o tipo de necessidades dos seus clientes.
Caso tenha algum tipo de condicionamento
alimentar, o staff liga antes do dia da reserva,
a confirmar esses mesmos dados, para poder
preparar um menu exclusivo pensado ao pormenor. Laureado com uma estrela do guia
Michelin em 2016, ao qual ainda hoje se agarra, o Bon Bon funde uma decoração moderna
contemporânea com cozinha mediterrânica de
excelência, provando ser um ícone da região.

L’And Vineyards
Localizado dentro do hotel L’And Vineyards, em
Montemor-o-Novo, o principal conceito do restaurante L’And é afirmar uma nova cultura gastronómica portuguesa, que valoriza a história e
cultura do país, visando a integração de experiências e ingredientes exóticos e tropicais dos Descobrimentos no Oriente. Graças à colaboração com
produtores locais, o restaurante recebe os melhores tipos de ingredientes. Estes são então preparados pelo chef, Miguel Laffan, que lhes dá um
toque contemporâneo. Foi com L’And que Laffan
ganhou a sua primeira Estrela do Guia Michelin,
auferindo também a inaugural para o Alentejo.

L’And restaurant is located inside L’And Vineyards. Its main concept is to showcase a new Portuguese gastronomic culture, which values the
history and culture of the country. L’And seeks
to integrate the exotic and tropical ingredients
as well as experiences subsequent from the Discoveries in the East. By collaborating with local
producers, the restaurant features in its dishes
some of the most seasonal ingredients. These are
then enhanced by the expert chef, Miguel Laffan,
that adds a contemporary touch to them. It was
with L’And that Laffan won his first Michelin
Star while also granting Alentejo its very first.

Bon Bon is a unique restaurant on the Algarve Coast. This incredible restaurant has
an attentive staff, ready to serve all kinds of
needs of its customers. If you have any type
of food conditioning, the staff will call you
before the day of the reservation, to confirm the same data, to prepare an exclusive
menu thought to the detail. Awarded with
a Michelin Star in 2016, which it still has
today, Bon Bon fuses modern contemporary
decor with Mediterranean cuisine of excellence, proving to be an icon of the region.
Website: https://bonbon.pt/pt-pt/
Morada / Address: Urb. Cabeço de Pias,
8400-525 Carvoeiro, Portugal

Website: http://www.l-and.com/
Morada / Address: Herdade das Valadas, Estrada Nacional 4 apartado 122, Montemor-o-Novo,
7050-909, Portugal
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São Gabriel
O restaurante São Gabriel é definido por uma forte tendência do mar e
pratos tradicionais portugueses. As deliciosas refeições contêm sobretudo
sabores algarvios, com um toque de inovação e ousadia, que concederam a
este extraordinário restaurante uma estrela Michelin. Para o Chefe Leonel
Pereira o mais importante é criar pratos que demonstram tradição, frescura,
inovação, e acima de tudo, sabor, que tem de estar presente em todos os
pormenores. Os interiores do restaurante têm maioritariamente uma decoração minimalista. A confortável sala principal, decorada sob o estilo “La
Belle Orleans”, é caracterizada pelo uso de tons quentes e suaves.
Characterised by a strong tendency for seafood, the São Gabriel fine dining restaurant provides the best traditional dishes from Portugal. The
scrumptious meals are mainly filled with flavours from Algarve, with
an innovative and daring touch, which was one of the many reasons
why this extraordinary restaurant was given a Michelin star. For Chef
Leonel Pereira, the most important aspect is to create dishes that show
tradition, freshness, innovation, but, above all, flavour, which must be
present in every detail of the dish. The interiors of the restaurant have
mostly minimalist decor. The comfortably furnished main room is decorated in the style “La Belle Orleans” and highlights the use of warm and
soothing tones.
Website: http://www.sao-gabriel.com/
Morada / Address: Estrada Vale do Lobo- Quinta do Lago- Almancil, Portugal

Gusto
Localizado no Conrad Hotel, no Algarve, o restaurante Gusto providencia
uma autêntica experiência gourmet, graças ao conhecimento gastronómico do conceituado Chef europeu, Heinz Beck, vencedor de três estrelas
Michelin. O menu é sobretudo mediterrânico clássico, sofrendo algumas
influências mais modernas. Os interiores do restaurante combinam o estilo
mediterrânico com o design vanguardista do estilo escandinavo. Spaghetti alla Chitarra e Sea Bass em massa de sal na clementina, trufas negras,
couve-flor e tâmaras são alguns dos favoritos entre os visitantes. Além disso, o restaurante possui ainda um menu de charutos cubanos e um terraço
ao ar livre com vista para a piscina.

Located in the Conrad Hotel, in Algarve, the Gusto restaurant provides
an authentic gourmet experience, due to the culinary expertise of the
award-winning Michelin-starred European chef, Heinz Beck. The menu
is mostly Mediterranean classic with a modern twist. The interiors follow this style while also adding the avant-garde design from Scandinavian design, classic, suffering some more modern influences. Spaghetti
alla Chitarra and Sea Bass in salmon mass, black truffles, cauliflower and
dates are some of the most favorite dishes among visitors. In addition,
the restaurant also features a Cuban cigar menu and an alfresco terrace
with views of the stunning Infinity pool.
Website: https://www.conradalgarve.com/dine/gusto-by-heinz-beck
Morada / Address: Conrad Hotel, Estrada Da Quinta Do Lago, Quinta do
Lago 8135-106, Portugal

ILHA DA MADEIRA• MADEIRA ISLAND

Il Gallo d’Oro
Desde 2004 a cozinha está sob a cuidada alçada do talentoso Chef francês
Benoît Sinthon. No ano de 2009, o restaurante madeirense Il Gallo d’Oro
recebeu a sua primeira estrela Michelin, que foi consequentemente a
primeira da Ilha da Madeira. O restaurante conseguiu renovar sucessivamente este prémio até 2017, ano em que subiu a fasquia e recebeu uma
distinção de duas estrelas Michelin, que mantém até à data. O requinte
da cozinha mediterrânica funde-se com a cozinha tradicional ibérica, que
emerge um combinado de produtos mediterrânicos com ingredientes de
alta qualidade de outras regiões da Península Ibérica. Benoît Sinthon leva
à mesa o mais refinado da cozinha aromática com inspiração mediterrânica e ibérica. Os ingredientes, provenientes da Ilha da Madeira, fazem com
que os produtos frescos tenham um papel fundamental nas suas elevadíssimas criações. Os pratos, que combinam ingredientes locais com outros
de alta qualidade oriundos de várias regiões, surpreendem pela cuidada
apresentação, cor, frescura dos elementos e sabores delicados. A entrada
faz-se ao longo da luxuosa garrafeira, que reforça a aposta nos vinhos num
ambiente favorável a nível de luz, temperatura e humidade. O harmonioso
ambiente da sala, em consonância com a qualidade premiada da cozinha,
é fruto da cuidada remodelação do restaurante em 2012. Graças a tudo
isto e muito mais, o Il Gallo d’Oro tornou-se no mais elevado símbolo gastronómico da pérola do oceano.

Since 2004 the kitchen is under the meticulously care of the talented
French Chef Benoît Sinthon. Back in 2009, Il Gallo d’Oro receives its first
Michelin star, curiously being also the first one awarded on the island
of Madeira, a reward that it sees renewed consecutively until 2017, the
year in which it is distinguished with two Michelin stars, which maintains until the date. The refinement of Mediterranean cuisine merges
with the traditional Iberian blend, emerging a combination of Mediterranean products with high-quality ingredients from other regions of the
Iberian Peninsula. Benoît Sinthon brings to the table the most refined
Mediterranean and Iberian-inspired aromatic cuisine. The ingredients,
coming from the Island of Madeira, make the fresh products have a fundamental role in its extremely high creations. The dishes, which combine
local ingredients with other high-quality ingredients from various other
regions, surprise by the careful presentation, color, freshness of the elements and delicate flavours. The entrance is made along the lush wine
cellar, which strengthens the bet on wines in a favorable environment in
terms of light, temperature and humidity. The harmonious ambience of
the room, in keeping with the award-winning quality of the cuisine, is
the result of the careful refurbishment of the restaurant in 2012. Thanks
to all this and much more, Il Gallo d’Oro has become the highest gastronomic symbol of the Ocean’s Pearl.
Website: http://ilgallodoro.portobay.com/
Morada / Address: Estrada Monumental 147, 9004-532 Funchal, Portugal
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William
O recentemente renovado restaurante William, do histórico hotel Belmond Reid’s Palace, no Funchal, tem desde 2015 o Joachim Koerper como
chef consultor. O conceituado chef, que já conta com um restaurante
em Lisboa com estrela Michelin, o Eleven, consegue mais uma distinção
para o país e é o segundo restaurante na Madeira a entrar no Guia. Luís
Pestana é o chef executivo do restaurante e trabalha no William há mais
de 25 anos. Existem três menus de degustação, todos altamente aconselháveis, mas também muitas sugestões à carta como o lavagante com
couve-flor, o salmonete com puré de batata ou o supremo de frango com
texturas de beterraba. O restaurante tem vista privilegiada sobre a baía
do Funchal, tornando-se numa autêntica jóia na pérola do oceano .

The recently renovated William restaurant of the historic Belmond Reid’s
Palace hotel in Funchal has since 2015 Joachim Koerper as a consultant
chef. The renowned chef, who already has a Michelin-starred restaurant
in Lisbon, Eleven, gets one more distinction for the Country - it is the
second restaurant in Madeira to enter the Guide. Luís Pestana is the executive chef of the restaurant and has worked for William for more than
25 years. There are three tasting menus, all highly recommended, but
also many a la carte suggestions such as the lavagante with cauliflower,
the mullet with mashed potatoes or the supreme chicken with textures
of beets. The restaurant has a privileged view over the bay of Funchal,
becoming an authentic jewel in the Ocean’s Pearl (Madeira’s nickname).
Website: https://www.belmond.com/hotels/europe/portugal/madeira/
belmond-reids-palace/william-restaurant
Morada / Address: Estrada Monumental,139, Funchal, Portugal
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Portugal é um país com tudo para oferecer, e a arquitetura portuguesa
espelha o que de melhor por cá se faz. É aqui que estão dois dos mais
conceituados arquitetos do mundo: Álvaro Siza Vieira e Eduardo Souto
Moura. Em 1992, Álvaro Siza Vieira recebeu o Pritzker Prize, e em 2011,
Eduardo Souto Moura seguiu-lhe os passos ao receber a mesma distinção.
Estes são apenas exemplos que demonstram o potencial deste cantinho
europeu, que de peito cheio se faz ouvir.

Portugal is a country that has everything to offer. The great Portuguese
architecture reflects what you can find better in our country. Here are
two of the most respected architects of the world. In 1992, Álvaro Siza
Vieira won the Pritzker Prize, and in 2011, Eduardo Souto Moura followed his steps by getting the same prize. These are just some examples
to show the potential of this amazing luxury country.
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Casa da Música
O Porto, cidade iluminada, recebeu de braços abertos, em 2005, a Casa da
Música. Um projeto repleto de excentricidade, cultura e inovação. O Porto sempre foi uma cidade ligada às artes e a Casa da Música veio ressaltar
essa mesma ideia, em jeito de continuidade. A eterna perpetuidade desse
fenómeno físico que é o som, viu no Porto uma casa para viver durante
muitos e longos anos. Edificada pelo holandês Rem Koolhaas, mestre da
arquitetura contemporânea e vencedor de um Pritzker, a obra não segue os padrões convencionais e afirma-se assim como um marco artístico
moderno. Sem dúvida, uma banda-sonora visual para a alma.

Porto, an illuminated city, welcomed with arms wide open, in 2005, Casa
da Música. A project full of eccentricity, culture and innovation. Porto always had a close relationship to the arts and Casa da Música was created
to enhance this very idea, in a way of continuity. The eternal perpetuity
of that physical phenomenon which is sound, saw in Porto a home to live
for many years. Designed by the Dutch architect Rem Koolhaas, master of contemporary architecture and winner of a Pritzker, this creation
doesn’t follow conventional patterns and claims itself as a modern artistic landmark. Undoubtedly, a visual soundtrack for the soul.
Website: www.casadamusica.com
Morada / Address - Av. da Boavista 604-610, 4149-071 Porto, Portugal

Oceanário de Lisboa
Lisbon’s Aquariums
Situado em Lisboa, no Parque das Nações, o Oceanário de Lisboa é uma
criação soberba e inspiradora. O Oceanário consiste num “aquário público” e numa instituição de pesquisa no que toca à biologia marinha e à
oceanografia. Aqui encontramos de tudo – aves, mamíferos, peixes, plantas. Considerado o melhor oceanário do mundo pelo TripAdvisor, o seu
design conceptual é da autoria do norte-americano Peter Chermayeff. Rodeado pelas águas do Rio Tejo, o Oceanário de Lisboa também é palco de
conhecimento e mote de muitas viagens de estudo. As profundezas tanto
podem ser calmas como agitadas, despertando a curiosidade de milhares
de pessoas pelo mundo fora.

Located in Lisbon, on the Parque das Nações, the Aquarium is an inspiring and superb creation. It consists of a “public aquarium” and research institute for the marine biology and oceanography. Here we find
it all – birds, mammals, fishes, plants. Regarded as the best aquarium in
the world by TripAdvisor, its conceptual design was conceived by the
north-american Peter Chermayeff. Surrounded by the waters of Tejo’s
River, the Aquarium is also a stage for knowledge and a motto for many
study visits. The depths can both be calm and relentless, triggering the
curiosity of thousands of people around the world.
Website: https://www.oceanario.pt/
Morada / Address: Esplanada Dom Carlos I s/nº, 1990-005
Lisboa, Portugal
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Museu MAAT
MAAT Museum
O MAAT – Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia – é o correspondente
a um desenho livre mas funcional. O edifício encerra em si segredos por
desvendar, utopias que se tornam realidade e a universalidade do conhecimento. A envolvência que sentimos ao visitarmos este mítico museu é
abrangente e, ao mesmo tempo, singular. Nunca um passeio pelas rotas
da sabedoria nos soube tão bem. Aqui aprende-se, aqui descobre-se, aqui
cresce-se. Dedicado aos mais novos e aos não tão novos, o MAAT é palco
de aventuras. A arquitetura assume contornos expansivos nesta criação
e prova que essa antiga arte pode estar associada às causas mais nobres.
MAAT – Art, Architecture and Technology’s Museum – is the corresponding of a free drawing that always keeps its functionality. The building holds within itself undiscovered secrets, utopias that become reality
and the globality of knowledge. The involvement that possesses us when
we visit this mythical museum is embracing and, at the same time, singular. Never a walk on the routes of wisdom felt so good. Dedicated to
the young and to the not so young, MAAT is the centre stage for adventure. Architecture assumes expansive contours in this creation, proving
that this ancient art can be associated to the highest causes.
Website: https://www.maat.pt/en
Morada / Address: Av. Brasília, 1300-598 Lisboa, Portugal

Pousada de Amares
Amares’ Monastery Historic Hotel
A Pousada de Amares, em Santa Maria do Bouro, é um projeto arquitetónico visionário e sem precedentes em Portugal. Esta pousada, visitada por milhares de pessoas todos os anos, é o expoente máximo de um
encadeamento harmonioso entre a paisagem envolvente e um sublime
sentido estético. Projetada por Eduardo Souto de Moura, esta pousada é
sinónimo de transformação no seu significado mais puro. Exaltando as
características de uma arte que tem tanto de lógico como de emocional, a Pousada de Amares é retrato de um tempo que está em constante
evolução. Aqui a simetria e as suas (ir)regularidades traduzem-se em momentos únicos que conferem toda uma camada de sensações que perdurarão nas nossas memórias.

The Amares’ Historic Hotel, located in the heart of Santa Maria do
Bouro, is a visionary architectural project in Portugal. This historic hotel,
visited by thousands of people every year, is the zenith of a harmonious
synergy between the surrounding landscape and a subtle aesthetic sense.
Designed by Eduardo Souto de Moura, the historic hotel is a synonym
with transformation its most pure meaning. Enhancing the characteristics of an art that has as much of logical as of emotional, the Amares’
Historical Hotel is a portrait of a time that is in constant evolution. Here,
the symmetry and its singularities translate in unique moments that
empower a whole layer of sensations bound to endure in our memories.
Website: https://www.pousadas.pt/en/hotel/pousada-amares
Morada / Address: Largo do Terreiro - Santa Maria do Bouro,
4720-633 Amares, Portugal
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Covet Town
A Covet Town é a derradeira prova de que o sonho realmente comanda
a vida. Um projeto ousado e revolucionário, a Covet Town pretende ser
a casa do design em Portugal. O futuro do sector passa por Gondomar, e
estima-se que o empreendimento esteja concluído em 2020. Uma nova
dimensão para o mundo criativo, a Covet Town contém em si todo o
dinamismo e inventividade característicos de um projeto deste calibre.
Juntará os 43 negócios e marcas do Covet Group e estará preparado para
receber 2500 pessoas nas suas instalações. O objetivo? A curto prazo,
impulsionar a economia nacional. A longo prazo, celebrar o design.
Covet Town is the ultimate proof that dreams guide our lives. A bold and
revolutionary project, Covet Town aims to be the home of design in Portugal. The sector’s future starts here, in Gondomar, and it is estimated
that the project will be concluded by 2020. A new dimension for the creative field, Covet Town contains all the dynamism and inventiveness that
are characteristic in a project like this. It will gather the 43 businesses and
brands of the Covet Group and will be prepared to receive 2.500 people at
its premises. The goal? On a short-term, boost the national economy. On
a long-term, celebrate design.
Website: http://covetgroup.com
Morada / Address: R. Padre Dehon 101, 4435-371 Fânzeres, Portugal
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Prato de bacalhau - Bacalhau à Brás
Cod dish - Bacalhau à Brás
Ingredientes para 4 pessoas
Ingredients for 4 people
3 postas de bacalhau / 3 cod fillets
1 kg de batata / potatoes
Óleo para fritar / oil for pan-frying
2 cebolas / onions
3 colheres (sopa) de azeite / tablespoons of olive oil
2 dentes de alho / garlic cloves
1 raminho de salsa / bunch parsley
6 ovos / eggs
Sal a gosto / salt to taste
Pimenta a gosto / pepper to taste

Preparação
Preparation
1.Cozinhe o bacalhau durante cinco minutos em água fervente e deixe esfriar.
Cook the cod for five minutes in boiling water and let it
cool down.
2.Retire a pele e as espinhas e desfie-o.
Remove the skins and bones and shred it.
3.Corte a batata no formato de batata palha, frite e reserve.
Slice the potatoes in a shoestring form, fry and reserve
them.
4.Descasque e corte a cebola em rodelas, refogando-a no
azeite juntamente com o alho
Slice the onions and sauté them in olive oil. Add some
chopped garlic and let it rest.
5.Acrescente o bacalhau desfiado e mexa bem.
Add the shredded cod and mix it well.
6.Junte as batatas fritas e tempere com sal, pimenta e salsa
picada.
Add the potatoes and season everything with salt, pepper
e parsley.
7.Mexa os ovos e junte-os à mistura.
Scramble the eggs and add them to the mix.
8.Mexa seguidamente até eles cozerem.
Mix everything until the eggs are cooked and blended with
the rest of the elements.
9.Decore e sirva na hora.
Decorate the dish and serve it right away.
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Entrada - Caldo Verde
Entry - Caldo Verde
Ingredientes para 6 pessoas
Ingredients for 6 people
500g de batata / potatoes
400g de couve galega cortada em juliana / cabbage sliced
in julienne
1 cebola / onion
2 dentes de alho / garlic cloves
2dl de azeite / teaspoons of olive oil
Sal q.b. / Salt to taste
1 chouriço / chorizo
2l de água / water

Preparação
Preparation
1. Numa panela com os 2l de água, coloque as batatas, a
cebola, os dentes de alho e metade do azeite.
Tempere com sal.
Deixe cozer durante 30 minutos para ficar tudo bem cozido.
1. In a pan filled with 2 liters of water, place the potatoes,
onion, garlic cloves and half of the olive oil.
Season it with salt.
Let it cook for 30 minutes, so everything is well cooked.
2. Depois de estar tudo cozido passe com a varinha mágica.
Junte a couve cortada.
Deixe a couve cozer 15 minutos.
2. After everything is cooked, mix it with the hand blender.
Add the chopped cabbage.
Let the cabbage boil for 15 minutes.
3. Entretanto corte o chouriço em rodelas.
Por fim, junte o restante azeite e o chouriço.
Deixe levantar fervura.
E está pronta a servir.
3. Meanwhile cut the chorizo in slices.
Finally, add the remaining olive oil and the chorizo.
Let it boil.
And it’s ready to be served.
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Prato de peixe - Arroz de marisco
Fish dish – shellfish rice
Ingredientes para 6 a 8 pessoas
Ingredients for 6 to 8 people
500 g de mexilhões / mussels
400 g de arroz / rice
500 g de amêijoas / clams
500 g de camarão / prawns
Sapateira (opcional) / crab (optional)
4 colheres (da sopa) de azeite / 4 tablespoons of olive oil
1 cebola média picada / 1 medium chopped onion
2 dentes de alho picados / 2 chopped garlic cloves
1 molho pequeno de coentros ou salsa / 1 small dressing of coriandar
or parsley
Molho picante a gosto / Spicy sauce at your taste
Sal a gosto / Salt at your taste
1 dl de vinho branco / white wine
Tomate pelado q.s. (opcional) / peeled tomato (optional)

Preparação
Preparation
1. Lave e limpe muito bem o marisco antes de o cozer (ameijoas, mexilhões, camarão). Depois coza o marisco e aproveite a água da cozedura,
para o arroz. Reserve camarões com casca para a decoração.
1. Wash and clean the shellfish thoroughly before cooking (clams,
mussels, shrimp). Then cook the seafood and save the cooking water
to use later for the rice. Save some prawns with shell for the decor.
2. Faça um refogado com o alho picado e a cebola, com o azeite, sem
deixar queimar. Se pretender, adicione tomate pelado ou polpa de tomate.
2. Braise the chopped garlic and onion, with olive oil, without letting it
burn. If you desire, add peeled tomato or tomato pulp.
3. Adicione a água da cozedura do marisco coada, o sal e o vinho branco,
e deixe ferver. Depois, adicione o arroz (4 taças de caldo para 1 de arroz)
e deixe cozinhar durante 12 minutos, junte o marisco e os coentros/salsa picados, rectifique os temperos e deixe ferver mais 3 minutos.
3. Add the cooking water of the seafood that was strained as well
as salt and white wine, and let it boil. Then add the rice (4 bowls of
broth per 1 of rice) and let it cook for 12 minutes. Add the seafood and
chopped coriander or parsley, check the seasoning and let it simmer
for three minutes more.
4. Desligue o lume, deixe repousar 2 minutos o arroz e decore com camarões inteiros.
4. Turn off the heat, let the rice cool down for 2 minutes and garnish it
with head-on shrimps
5. Sirva imediatamente e saboreie esta deliciosa receita da cozinha portuguesa!
5. Serve it immediately and savour this delicious recipe of Portuguese
cuisine!
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Prato de carne – Cozido À Portuguesa
Meat Dish – Portuguese Stew
Ingredientes para 6 a 8 pessoas
Ingredients for 6 to 8 people
500g de Carne de Vaca / Beef
1 Chispe / Pork’s trotter
1 Orelha de Porco / Pork’s ear
300g de Entremeada / Bacon
1 Chouriço Corrente / Chorizo
1 Chouriço de Carne / Meat chorizo
1 Chouriço de Sangue / Blood sausage
2 Farinheiras / Farinheiras
1 Morcela de Arroz / Black pudding with rice
1800g de Couve Lombarda / Savoy cabbage
800g de Couve Portuguesa / Portuguese cabbage
2 Nabos / Turnips
4 Batatas / Potatoes
4 Cenouras / Carrots
300g de Arroz / Rice
1 Cubo de Caldo de Carne / Meat bouillon cube
1 Cubo de Caldo de Galinha / Chicken bouillon cube
1 Cubo de Caldo de Legumes / Vegetables bouillon cube
Sal Grosso q.b./ Salt to taste
Cravinho q.b. / Cloves to taste
1 Lata de Feijão Branco Cozido / 1 can of baked white beans

Preparação
Preparation
1. Numa panela grande com água, coloque os cubos de caldos, sal, cravinhos e o chouriço corrente. Deixe ferver.
1. In a large saucepan with water, place the three bouillon cubes, salt,
cloves and the chorizo. Let it boil.
2. Lave as carnes. Junte na panela, a carne de vaca, a entremeada, o
chispe, a orelha e o chouriço de carne. Deixe cozer.
2. Wash the meat. Add the beef, the bacon, the trotter, the ear and the
meat chorizo to the pan. Let it cook.
3. Lave os legumes. Depois de cozidas, retire as carnes para uma travessa.
Junte as couves no caldo e deixe ferver 5 minutos. Junte a morcela de
arroz, os nabos e as cenouras cortados em quartos. Deixe ferver 5 minutos.
3. Wash the vegetables. Once cooked, remove the meat to a platter.
Add the cabbage to the pan and let it boil for 5 minutes. Add the black
pudding of rice, turnips and carrots sliced into quarters. Let it simmer
for 5 minutes.
4. Entretanto num tacho coloque o arroz, junte o caldo de cozer as
carnes e as couves. Leve a cozer. Junte na panela as batatas cortadas
ao meio. Espete as farinheiras e o chouriço com um palito e junte na
panela. Passado 4 minutos retire o chouriço de sangue.
4. Meanwhile in a pot, place the rice, and add the water that cooked
the meats and cabbages. Let it cook. Add the chopped potatoes in the
pan.
Sprinkle the farinheiras and the chorizo with a toothpick and add
them to the pan. 4 minutes later, remove the blood sausage.
5. Tire um pouco de caldo para um tacho e junte o feijão. Deixe ferver 2
minutos para aquecer bem.
Quando tudo estiver cozido corte as carnes e sirva tudo em travessas.
5. Take some bouillon to a pot and add the beans. Let it boil for 2 minutes to heat well . When everything is cooked cut the meat and serve
everything in platters.
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Sobremesa - Pudim Abade de Priscos
Dessert – Abade de Priscos Pudding
Ingredientes
Ingredients
15 gemas / egg yolks
1 cálice de vinho do Porto / small glass of Port wine
1 casca de limão / lemon peel
1 pau de canela / cinnamon stick
500 ml de água / water
500 g de açúcar / sugar
50 g de toucinho / bacon
caramelo líquido p/ untar a forma / liquid caramel to
grease the cake tin

Preparação
Preparation
1. Coloque um tacho ao lume com a água e, quando ferver,
adicione o açúcar, a casca de limão, o toucinho e o pau de
canela. Deixe ferver durante 2 minutos e passe depois a calda por um passador de rede.
1. Put a pot on the stove with the water and, as soon as
it boils, add the sugar, the lemon peel, the bacon and the
cinnamon stick. Let it boil for 2 minutes and then pass the
syringe through a fine mesh sieve.
2. Bata as gemas e junte-lhes o cálice de vinho do Porto,
batendo bem.
2. Whip the egg yolks and add the Port wine, whipping it
perfectly blended
3. Deite a calda de açúcar sobre o preparado de gemas, passando-a por um coador fino. Envolva bem.
3. Pour the sugar syrup over the egg yolk, passing it
through a fine strainer. Coating it well.
4. Deite o preparado numa forma de pudim caramelizada e
leve a cozer em banho-maria, durante 30 minutos.
4. Pour the preparation into a caramelised pudding mould
and let it cook in bain-marie for 30 minutes.
5. Retire o pudim depois de cozido, deixe arrefecer e desenforme.
5. Remove the pudding after its cooked, let it cool down
and remove the mould.
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Os vinhos portugueses são mundialmente famosos. Em Portugal, a cultura
vinícola é cultivada desde cedo. Os portugueses são grandes apreciadores
destas iguarias e portanto fazem-no cada vez melhor nas maravilhosas
quintas e vinhas. Se vem a Portugal deve provar ou mesmo acompanhar a
sua refeição por um bom vinho Português. Deixamos aqui a sugestão dos
melhores entre os melhores.

Portuguese wines are world famous. In Portugal the wine culture is
cultivated from an early age. The Portuguese are great lovers of these
delicacies and therefore they make the wine better and better in wonderful
farms and vineyards. If you come to Portugal you have to taste our different
kinds of wine. We leave here the suggestion of the best among the best.

Vinhos Península de Setúbal / Setúbal Wines

Vale da Judia - Tinto
A Península de Setúbal, região onde estão situadas as nossas
vinhas, caracterizada por um microclima com ótimas
condições edafo-climáticas únicas onde se destaca os solos
arenosos mas ricos em água e o clima Mediterrâneo, com
influência marítima devido à proximidade do mar. A perfeita
harmonia destes elementos favorecem o desenvolvimento
de castas nobres perfeitamente adaptadas originando vinhos
de excecional qualidade. Intenso, com frutos vermelhos bem
conjugado com um ligeiro toque de madeira nova quando
novo, evoluindo posteriormente para frutos secos, chocolate,
especiarias e café. O processo de vinificação passa por uma
fermentação alcoólica em cubas de inox com temperatura
controlada seguida de maceração pelicular prolongada.

Setúbal, a region where the vineyards from this wine are
located, is characterized by a microclimate with excellent
conditions, unique with sandy soils and the Mediterranean
climate, due to the proximity of the sea. The perfect harmony
of these elements favors the development of perfectly adapted
noble grape varieties, producing wines of exceptional quality.
Intense red fruits well conjugated with a slight touch of new
wood when new, evolving later to dried fruits, chocolate, spices
and coffee. The pre-process of vinification passes through an
alcoholic fermentation in stainless steel tanks with controlled
temperature followed by prolonged skin maceration.

Vale dos Barris Castelão Tinto 2014
Apresenta uma cor grená intenso, um aroma a frutos
silvestres maduros, compota, complexadas com notas de
madeira nova. De sabor macio, com boa estrutura e taninos
aveludados, termina com um final de boca prolongado com
sugestões de baunilha, café e algumas notas de chocolate.

It has an intense garnet color, an aroma of ripe wild fruits,
jelly, complexed with notes of new wood. Soft-tasting,
with good structure and velvety tannins, it ends with an
extended finish with hints of vanilla, coffee and a few notes
of chocolate.

Moscatel Roxo Venâncio Costa Lima 2013
A Venâncio da Costa Lima é uma das adegas mais antigas da
região de Palmela, com início de atividade em 1914. Sendo
um negócio familiar, esta adega já vai na quarta geração.
Produtora de Vinhos de Mesa certificados e Moscatel de
Setúbal, esta empresa mantém o seu objetivo: produzir
vinhos atuais e modernos, mas mostrando sempre o perfil e
as características de um vinho desta região. Produz também
aquele que considera ser um dos ex-libris da região: o
Moscatel de Setúbal.

Venâncio da Costa Lima is one of the oldest wineries in
the region of Palmela, which began operations in 1914.
Being a family business, this winery is already in the fourth
generation. Producer of Certified Table Wine and Moscatel
de Setúbal, this company maintains its objective: to produce
current and modern wines, but always showing the profile
and characteristics of a wine of this region. It also produces
the one that considers to be one of the ex-libris of region: the
Moscatel de Setúbal.
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Vinhos da Bairrada / Bairrada Wines

Quinta dos Abibes Sublime Tinto 2010
Com uma cor grená intensa e abundantes tons violáceos, o
Quinta dos Abibes Sublime Tinto de 2010 tem um aroma
de notas florais, ameixa preta seca, uva passa e frutos do
bosque macerados. No seu portfólio aromático, conta ainda
com ligeiras notas de tostados e especiarias. Tem um sabor
complexo, macio e harmonioso. É uma distinção para a
nobreza dos taninos, resultantes do estágio em barricas novas
de carvalho francês. Excelente para acompanhar com pratos
à base de carnes vermelhas grelhadas ou com molhos, caça de
pêlo ou penas e queijos.

With an intense garnet color and abundant violet tones,
Quinta dos Abibes Sublime Red 2010 has a nuance of floral
notes, dried black plums, raisins and macerated forest fruits.
In its aromatic portfolio, it also has slight notes of toast and
spices. It has a complex, soft and harmonious flavor. It is a
distinction for the nobility of the tannins, a product of the
stage in new barrels of French Oak. Excellent to side dish
based on grilled red meats or with sauces, hake or feathers
and well-structured cheeses.

Marquês de Marialva Grande Reserva Tinto 2011
Marquês de Marialva Grande Reserva apresenta um aspeto
límpido e uma cor grená intensa com ligeiros tons violáceos.
Um aroma complexo e elegante que apresenta nobreza e
distinção fruto dos longos meses de maturação em barrica
de carvalho francês e garrafa. Na boca é frutado, macio,
equilibrado e harmonioso. Acompanha bem carnes vermelhas
grelhadas ou assadas, caça de pelos ou penas e queijos curados.

The Marquês of Marialva Grande Reserva presents a clear
appearance and an intense garnet color with slight violet
tones. A complex and elegant aroma presents nobility
and distinction, fruit of the long months of maturation in
French oak barrels and bottle. In the mouth it is fruity, soft,
balanced and harmonious. Served well with grilled or stewed
red meats, hake or feather hunt and cured cheeses.

Volúpia Branco 2016
Voluptuosidade e sedução, desejo e sabor, busca de
harmonia e prazer de beber uva branca. Um desejo de amar
perdidamente, amar só por amar, aqui e além. Seria assim
que Florbela Espanca definiria este vinho branco, fazendo
referência ao seu poema Volúpia, de Charneca em flor. Aroma
intenso e expressivo, centrado na fruta fresca, sugestões de
frutos tropicais como maracujá e ligeiro mineral. Elegante
na boca, fruta evidente no palato, acidez muito equilibrada
e refrescante, contribuindo para uma persistência final
harmoniosa e convidativa. Óptimo para entradas de salmão,
caldeirada de peixes ou enguias, e queijos de pasta dura.

Voluptuousness and seduction, desire and taste, search for
harmony and pleasure to drink white grape. A desire to love
hopelessly, to love only by loving, here and beyond. This
would be how Florbela Espanca, Portuguese writer, would
define this white wine, referring to her poem Volupia, from
Charneca in Flor. Intense and expressive aroma, centered on
fresh fruit, suggestions of tropical fruits like passion fruit
and light mineral. Elegant in the mouth, fruit evident on the
palate, very balanced and refreshing acidity, contributing to a
harmonious and inviting final persistence. Great for starters
of salmon, fish stew or eels, and cheeses.

Lopo de Freitas Tinto 2009
Aroma complexo e rico, com fruta densa envolvida em
notas de ameixa, chocolate e suave tostado. Cheio e
cremoso na boca, em que as notas fumadas que confirmam
o carácter notável deste grande vinho de região da Bairrada.
Especialmente indicado para pratos fortes de carne bem
condimentados e com gordura, como assados e guisados.

in which the smoked notes and the spicy finish, confirm the
remarkable character of this great wine from the region of
Bairrada. Especially suitable for strong meat dishes that are
well seasoned and with fat,

A complex and rich aroma, dense fruit wrapped in notes of
plum, chocolate and soft toast. Full and creamy in the mouth,
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Vinhos do alentejo / Alentejo Wines

Poliphonia Reserva branco 2016
A sua fácil apreciação e elevada frescura fazem deste vinho
a opção perfeita para quem gosta de um vinho elegante para
acompanhar uma refeição inspirada. De cor grená forte, é um
vinho estruturado e complexo com aroma a fruta madura
do bosque e especiaria, que oferece um enorme potencial de
envelhecimento na garrafa. Na boca é volumoso, fresco, com
taninos presentes mas suaves. Ideal para acompanhar pratos
bem condimentados como caça e assados em forno de lenha.

Its easy appreciation and high freshness make this wine
the perfect option for those who like an elegant wine to
accompany an inspired meal. With a strong garnet colour,
it is a structured and complex wine with ripe fruit aroma of
the woods and spices, which offers a huge potential for aging
in the bottle. In the mouth it is bulky, fresh, with tannins
present but soft. Ideal to accompany well-seasoned dishes
like hunt dishes and wood oven roasts.

Valcatrina by Santos Lima Rosado 2016
Este vinho alentejano apresenta uma agradável cor rosada
e uma evidente intensidade aromática a frutos vermelhos
e pretos. De perfil refrescante e com uma persistência
equilibrada este é um vinho fácil e convidativo que pode ser
bebido em qualquer ocasião. Serve também como excelente
acompanhamento de saladas, marisco, carnes grelhadas e
barbecue. O mosto, obtido através das melhores parcelas de
Touriga Nacional e Syrah, fermentou em depósitos de Inox
durante 20 dias a baixas temperaturas. Posteriormente o vinho
permaneceu em contacto com borras finas durante 5 meses.

This Alentejo wine has a pleasant rosy color and an evident
aromatic intensity to red and black fruits. With a Refreshing
profile and a balanced persistence, this is an easy and inviting
wine that can be drunk at any occasion. It also serves as
excellent accompaniment of salads, seafood, grilled meats
and barbecue. Obtained through the best plots of Touriga
Nacional and Syrah, it was fermented in stainless steel tanks
for 20 days at low temperatures. Subsequently the wine
remained in contact with fine lees for 5 months.

Mingorra Vinhas da Ira 2011
Com uma cor muito intensa e fechada, aroma acentuado
e complexo lembrando frutos vermelhos muito maduros,
acidez equilibrada, muito volumoso na boca, encorpado e
final de boca longo. Ligeira maceração a frio; fermentação
tradicional de curtimenta em lagares com temperatura de
fermentação controlada a 26o C; 18 meses de estágio em
madeira de carvalho francês. Acompanha brilhantemente
grelhados de carne, peixe e quaisquer tipos de assados.

With a very intense and closed color, accentuated and
complex aroma remembering very ripe red fruits, balanced
acidity, very bulky in the mouth, full bodied and long end of
mouth. Slight cold maceration; traditional fermentation of
tanning in mills with controlled fermentation temperature at
26 °C; 18 months of internship in French oak. It accompanies
brilliantly grilled meat, fish and any kind of baked goods.

Herdade dos Grous Moon Harvest 2014
O Herdade dos Grous Moon Harvested nasce de um
princípio, que se fundamenta na junção de conhecimentos
ancestrais com estudos recentes, nos quais os ciclos da lua
interagem com o desenvolvimento fisiológico das plantas,
nomeadamente com a intensidade do transporte da seiva
em determinadas fases lunares. O processo de vinificação
passa por uma vindima manual durante o ciclo de maior
influência pela lua no transporte da seiva. Passa ainda por
uma fermentação em lagares com maceração prolongada,
finalizando em estágio de 12 meses em barricas novas de
carvalho francês.

The Herdade dos Grous Moon Harvest 2014 is born from
a principle, which is based on the joining of ancestral
knowledge with recent studies, in which the cycles of the
moon interact with the physiological development of plants,
namely with the intensity of the transport of the sap in
certain lunar phases. The winemaking process goes through
a manual harvest during the cycle of greater influence by the
moon in the transportation of the sap. It also goes through
fermentation in wineries with prolonged maceration, ending
in a 12-month stage in new French oak barrels.
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Vinhos Douro / Douro Wines

Cistus Grande Reserva Tinto 2009
O Grande Reserva produz-se apenas em anos de colheitas
excepcionais. Após a sua vinificação, os lotes são avaliados
regularmente durante o seu estágio em barrica. Os melhores
lotes vão sendo selecionados e após uma análise final dos
mesmos é tomada a decisão de engarrafar sob a marca Grande
Reserva. A vinificação é feita em cubas de aço inox com
controle de temperatura e com recurso a um “turbo-pigeur”
para as remontagens o que permite uma extracção suave de
taninos. Depois de uma curta maceração pós fermentativa, o
vinho é submetido a estágio. Colado com claras de ovo e após
uma ligeira filtração, o lote é, no final, engarrafado.

The Grande Reserva is produced only in years of exceptional
harvests. After their vinification, the lots are evaluated
regularly during their cask stage. The best batches are selected
and after a final analysis, only then the decision is made to
bottle under the Grande Reserva brand. The vinification
is made in stainless steel tanks with temperature control
and using a “turbo-pigeur” for the reruns which allows a
smooth extraction of tannins. After a short maceration after
fermentation, the wine is submitted to stage. Pasted with egg
whites and after a light filtration, the batch is finally bottled.

Dona Graça Grande Reserva Sousão 2013
A sua cor é típica do Sousão, tornando o vinho praticamente
opaco à luz. O aroma é delicado, mas ao mesmo tempo
conta com alguma austeridade, sem vestígios de herbáceos
ou vegetais. Na boca surpreende pelo equilíbrio entre um
corpo poderoso, uma acidez vibrante e um aroma atraente,
que lhe confere um final encantador. A fermentação é feita
em lagares de granito com pisa mecânica. Após a maloláctica,
o vinho é transferido para barricas de carvalho, onde estagia
durante cerca de doze meses. O engarrafamento foi feito em
Junho de 2013, após ligeira colagem e filtração.

Its color is typical of Sousão, making the wine practically
opaque to light. The aroma is delicate, but at the same time
has some austerity, without any traces of herbaceous or
vegetables. In the mouth it surprises by the balance between
a powerful body, a vibrant acidity and an attractive aroma,
which gives it a charming finish. The Fermentation is made
in granite mills with mechanical steps. After malolactic,
the wine is transferred to oak barrels, where it stems for
about twelve months. The bottling was done in June 2013,
after slight gluing and filtration. It has been stabilized by
the natural cold of two winters and may therefore form a
tenuous precipitate with time, which in no way impairs the
quality of the wine.

Touriga Nacional – Reserva 2012
É um vinho que conta com uma personalidade forte e uma
agradável harmonia, proveniente da sua casta. De taninos
vigorosos que se desdobram num final de boca envolvente,
suave, harmonioso e duradouro. Limpo, frutado por frutas
do bosque e compotas, denotando-se os aromas de Touriga
Nacional, este vinho apresenta-se complexo e subtil. Limpo
e encorpado, com taninos vigorosos e agradáveis, sentindose os agradáveis sabores a frutos de boca, é prolongado e
elegante. É um excelente vinho para acompanhar caça grossa,
assados, aves, bons enchidos e queijos regionais fortes.

It is a wine that has a strong personality and a pleasant
harmony, coming from its caste. It is composed of vigorous
tannins that unfold in an end of taste, smooth, harmonious
and lasting. Clean, fruity with fruits of the forest and
compotes, denoting itself the aromas of Touriga Nacional, this
is complex and subtle. Clean and full bodied, with vigorous
and pleasant tannins, its feeling is prolonged elegant. It is an
excellent wine to accompany big game, roasts, poultry, good
sausages and strong regional cheeses.

Pombal do Vesúvio 2015
Um dos celebrados tintos da Quinta do Vesúvio, o Pombal
do Vesúvio é construído com a maior proporção de Touriga
Franca (60%), mantendo o toque real dos vinhos da Quinta.
Aqui, a casta Touriga Nacional (30%) contribui com finas
notas florais e deixa o conjunto com uma impressionante
estrutura vínica. A pequena parcela de Tinta Amarela traz
o equilíbrio e harmonia que caracterizam este fantástico
vinho. Este encorpado vinho, de clara aptidão gastronómica,
é tão macio e cheio de fruta que oferece grande prazer até
mesmo sem acompanhar comida. É verdadeiramente um dos
melhores vinhos da região do Douro.

One of the celebrated reds of the Quinta do Vesuvio, the
Pombal do Vesuvio is built with the highest proportion
of Touriga Franca (60%), maintaining the real touch of
Quinta’s wines. Here, the Touriga Nacional grape variety
(30%) contributes with fine floral notes and leaves, leaving
an impressive wine structure. The small portion of Yellow
Ink brings the balance and harmony that characterize this
fantastic wine. This full-bodied wine, of clear gastronomic
ability, is so soft that it offers great pleasure even without
accompanying any food. It is truly one of the best wines of
the Douro region.
.
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Vinhos Verde / Verde Wine

Quinta de Linhares Azal Branco 2017
É um vinho exclusivamente proveniente da casta Azal, uma
casta rústica e pouco conhecida. Trata-se de um vinho com
aromas limonados fazendo lembrar frutos como a lima e o
ananás. Foi premiado como o melhor vinho verde de 2018,
pela Comissão de Viticultura dos Vinhos Verdes, numa
gala conduzida no novo Terminal de Cruzeiros do Porto
de Leixões. É um excelente vinho para acompanhar peixe,
saladas, carnes brancas e queijos ou como aperitivo.

It is a wine exclusively from the Azal variety, which is a very
little known rustic breed. It is a wine with lemon aromas,
quite reminiscent of fruits, such as lime and pineapple. It was
awarded as the best green wine of 2018 by the Green Wine
Viticulture Commission, at a gala held at the fabulous new
Cruise Terminal of the Port of Leixões. It is an excellent wine
with fish, salads, white meats and cheeses or as an appetizer.

Quinta da Raza Avesso Branco 2017
A colheita deste fantástico vinho é feita manualmente
para pequenas caixas. A sua vinificação é realizada pelo
método de prensagem das uvas a baixa pressão, seguida de
uma fermentação alcoólica em modernas cubas de inox,
a temperaturas altamente controladas. Finalizando este
processo, o vinho acumula nas cubas de inox por cerca de 4
meses, na presença de borras finas. Antes do engarrafamento,
o vinho é cuidadosamente filtrado e estabilizado através de
temperaturas baixas. Trata-se de um vinho bastante versátil
que fica bem com quaisquer tipos de carne, peixe ou marisco.

The harvest of this fantastic wine is made manually for
small boxes. Its vinification is carried out by the method of
pressing the grapes at low pressure, followed by an alcoholic
fermentation in modern stainless steel vats, at highly
controlled temperatures. Finishing this process, the wine
accumulates in stainless steel vats for about four months, in
the presence of fine lees. Before bottling, the wine is carefully
filtered and stabilized through low temperatures. It is a very
versatile wine which goes well with any kind of meat, fish
or seafood.

Quinta do Regueiro Primitivo Alvarinho
Branco 2015
Com uma cor citrina, o aroma do Quinta do Regueiro Primitivo
Alvarinho 2015 Branco apresenta uma grande complexidade,
onde sobressai o estilo frutado. Vinho muito encorpado,
com volume de boca e muita frescura, acompanha algumas
carnes, peixe e mariscos variados. O processo de vinificação
conta com fermentação a temperatura controlada, através de
uma tecnologia avançada, mantendo sempre o respeito pelos
métodos tradicionais. É proveniente de vinhas muito velhas,
que contam com uma idade média de 30 anos, situadas na
Região da Rota dos Vinhos Verdes.

With a citrus color, the aroma of Quinta do Regueiro Primitivo
Alvarinho 2015 White wine presents a great complexity, where
the fruity style stands out. A very full-bodied wine, with a
great volume and lots of freshness. It goes very well with some
meats, fish and assorted seafood. The process of vinification
counts on fermentation at controlled temperature, through
an advanced technology, but, yet again, always respecting the
traditional methods. It comes from very old vineyards, which
average around 30 years old, located in the Region of the Rota
dos Vinhos Verdes.

Quinta do Regueiro Alvarinho Reserva Branco
2017
Com um aroma com travos citrinos, o Quinta do Regueiro
Alvarinho Reserva Branco 2017 conta com um leve travo de
folha de limoeiro. Confirma na boca este estilo, moderno e
bastante trabalhado, mostra ser exuberante e fino, com uma
acidez correcta a sustentar a frescura do conjunto. A Quinta
do Regueiro é constituída por um conjunto de pequenas
parcelas, ocupando uma área total de 6 hectares. Após
sucessivos anos de excelentes colheitas, foi posto em prática
o sonho antigo dos proprietários, a obtenção de uma marca
registada. Nasce então no início de 1999 esta marca de vinho
Alvarinho, onde a palavra qualidade e dedicação são a chave
mestra do prestígio já alcançado.

With a citrus-scented aroma, the 2017 Quinta do Regueiro
Alvarinho Reserva Branco has a light touch of lime leaf. It
confirms in the mouth this style, modern and well worked,
shows to be exuberant and fine, with a correct acidity to
sustain the freshness of the set. Quinta do Regueiro consists
of a group of small plots, occupying a total area of 6 hectares.
After successive years of excellent harvests, it was put
into practice the owners’ old dream, to obtain a registered
trademark. This wine brand Alvarinho was born at the
beginning of 1999, where the word quality and dedication is
the key to the prestige already achieved.

COMIDA E VINHO • FOOD&WINE
Vinhos do Dão / Dão Wines

Quinta da Ponte Pedrinha Branco 2016
O vinho da Quinta da Ponte da Pedrinha Branco, possui um
aroma limpo e cítrico, com maçã verde e pêra e alguns citrinos.
Na boca tem uma acidez delicada e suave. Excelente como
aperitivo, bem como para acompanhar pratos de peixe e
marisco.

The wine from Quinta da Ponte da Pedrinha (a white wine),
has a clean and citrus fruiy aroma with green apple and pear
and some citrus fruit. In the mouth it has a delicate and soft
acidity. Excellent as an appetizer, as well as to accompany
fish and seafood dishes.

Chão da Quinta Vinho do Dão Premium
Selection
Este Vinho foi cuidadosamente elaborado a partir de uma
apurada selecção da casta Touriga-Nacional. Estagiou nove
meses em carvalho francês Allier. Apresenta uma cor vermelha
muito intensa com reflexos púrpura. Revela um sabor cheio e
redondo, bem musculado, com presença de taninos educados.
É fino, de requintado bouquet e longa persistência. Deve ser
servido à temperatura de 16 a 18ºC, a acompanhar pratos de
carnes vermelhas e queijos.

This wine was carefully prepared from a careful selection
of the Touriga-Nacional variety. He spent nine months in
Allier French oak. It has a very intense red colour with purple
highlights. It reveals a full round flavor, well-muscled, with
the presence of educated tannins. It is fine, with exquisite
bouquet and long persistence. It should be served at 16 to
18ºC, with red meat and cheese.

Quintas de Sirlyn Jaen Tinto 2012

O Quintas de Sirlyn Jaen Tinto de 2012 é um vinho único.
Conta com um aroma bastante expressivo, com destaque
para frutos vermelhos e pretos maduros e algum cacau. O
Quintas de Sirlyn Jaen tinto apresenta ainda excelentes
taninos, bastante encorpado, com muito boa estrutura de
boca, aroma ao fruto com toques balsâmicos. É sem dúvida
um vinho surpreendente.

Quintas de Sirlyn Jaen Red of 2012 is a unique wine. It has
a very expressive aroma, especially red and ripe black fruits,
some cocoa and roasted nuances. The Quintas de Sirlyn
Jaen red also has excellent tannins, very full bodied, with
very good structure of mouth and aroma of the fruit with
balsamic touches. It is certainly an amazing wine.

Fonte Do Ouro Reserva Especial Touriga
Nacional
O Fonte do Ouro Reserva Especial apresenta-se com um
aroma floral, a violetas e bergamotas, groselha madura
e bem casado com madeira. Com taninos robustos, mas
suaves, este é um vinho de grande equilíbrio e complexidade.
Fonte do Ouro Reserva Tinto 2015, com um lote de Touriga
Nacional, Tinta Roriz, Alfrocheiro e Jaen, apresenta-se com
aroma a frutos vermelhos e chocolate, bem casados com o
aroma da madeira. Na boca, sobressaem os bons taninos, a
complexidade e persistência notáveis.

The Fonte do Ouro Reserva Especial features a floral scent,
violets and bergamots, ripe gooseberry and well-matched
with wood. With robust but soft tannins, this is a wine
of great balance and complexity. Fonte do Ouro Reserva
Tinto 2015, with a lot of Touriga Nacional, Tinta Roriz,
Alfrocheiro and Jaen, presents itself with aroma of red fruits
and chocolate, well married with the aroma of the wood. In
the mouth, the good tannins stand out, the complexity and
persistence remarkable.
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O Festival MED é um evento de World Music inspirado na cultura mediterrânica que alegra completamente a zona histórica de Loulé. A 15ª
edição do evento aconteceu entre 28, 29 e 30 de junho. O Festival MED
serviu como um dos grandes palcos musicais do país para saber as últimas novidades desta indústria, mas também deu relevo a vários outros
sectores como a cultura, as artes plásticas, o teatro e cinema, a poesia,
o artesanato e a gastronomia, representando um pouco das culturas do
nosso mundo.
Esta edição voltou a ter como objetivo a afirmação do evento como uma
das melhores referências no contexto nacional e europeu, consolidando o
conceito diferenciador que está na sua génese. Nos últimos anos, MED
tem despertado o interesse de diversos turistas devido a sua única localização geográfica, no Algarve, assim como a sua forte identidade musical.
A 15ª edição contou com a presença de Asian Dub Foundation do Reino
Unido, Dub Inc de França, 47 Soul da Palestina, Bonga de Angola, Orelha
Negra e Sara Tavares de Portugal, e muitos outros.

Inspired by the Mediterranean culture that completely enlivens the historic region of Loulé, the MED has recently had its 15th edition, which
took place from 28-30 June. The MED Festival acts as one of the greatest
music stages in the country for one to learn about the latest news in the
industry, but it also emphasises the importance of several other sectors,
such as culture, plastic arts, theatre, cinema, poetry, craftsmanship and
gastronomy, representing various cultures around the world.
This edition had the same purpose of continuing to assert itself as one of
the best benchmark events in the national and European spectrum, thus
consolidating the diverging concept that is in its genesis. Over the years,
MED has gained the interest of numerous tourists not only due to its
exceptional geographical locational in Algarve but also its strong musical identity. Around 55 bands performed at the beloved event, including
Asian Dub Foundation from the United Kingdom, Dub Inc from France,
47 Soul from Palestine, Bonga from Angola as well as Orelha Negra and
Sara Tavares from Portugal, and countless others.

EVENTOS • EVENTS
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Rock In Rio Lisboa 2018
O Rock in Rio é o maior festival de música e entretenimento do mundo. A primeira
edição realizou-se em 1985, no Brasil, e hoje
o evento é um dos mais importantes na
história da música mundial. O seu recinto,
quer em Lisboa, quer em qualquer outra
parte do mundo, é sempre um verdadeiro parque temático da música com muito
entretenimento e diversas atividades. Este
ano o cartaz da edição de Lisboa inclui nomes mediáticos da indústria musical, como
Bruno Mars, Katy Perry, Muse, The Killers,
Demi Lovato ou The Chemical Brothers.
Rock in Rio is the largest music and entertainment festival in the world. The first
edition was held in 1985 in Brazil, and today the event is one of the most important
in the history of world music. Its venue,
whether in Lisbon or anywhere else in the
world, is always a true music theme park
with lots of entertainment and various activities. This year the edition of Lisbon includes famous names of the musical industry, such as Bruno Mars, Katy Perry, Muse,
The Killers, Demi Lovato or The Chemical
Brothers.
Datas/Dates – 23, 24, 29, 30 de Junho/June
Website - www.rockinriolisboa.sapo.pt/
lisboa/pt-PT
Local/Venue - Parque da Bela Vista - Marvila, 1950-000. Lisboa Herdade da Casa
Branca, Zambujeira do Mar

EDP BEACH PARTY 2018

Festa de São João no Porto
Sâo João Party in Oporto
Apesar de ser um dos Santos Populares mais celebrados por toda Europa, nenhuma cidade festeja o
São João como o Porto. Todos os anos, esta celebração popular arrasta multidões para a rua, contagiando cada um dos bairros e freguesias da cidade. Embora tendo como auge a noite de 23 para 24
de Junho, o programa oficial das Festas de São João estende-se agora por seis semanas, entre o final
de maio e o início de julho, contando com uma vasta agenda que integra múltiplas iniciativas que
incluem o fogo-de-artifício sobre o Rio Douro ou a Regata de São João.
Despite being one of the most celebrated People’s Saints in Europe, no city celebrates São João
as Oporto. Every year, this popular celebration draws crowds into the street, infecting each of
the city’s neighborhoods and parishes. Although taking place on the night of June 23 to 24, the
official St. John’s Festivities program now extends for six weeks between the end of May and
the beginning of July, with a large agenda that integrates multiple initiatives that include the
fireworks over the Douro River or the St. John’s Regatta.
Datas/ Dates – Junho e Julho / June & July
Local/ Venue – Cidade do Porto

A maior Beach Party da Europa regressa à
praia do Aterro Norte, em Matosinhos, Porto,
para uma celebração épica da música eletrónica com os maiores DJ do Planeta. Dimiti Vegas
& Like Mike e Steve Aoki são os principais nomes desta edição.
The largest Beach Party in Europe returns to
the beach of Aterro Norte, in Matosinhos, Porto, for an epic celebration of electronic music
with the greatest DJs on the planet. Dimiti
Vegas & Like Mike and Steve Aoki are the top
names of this edition.
Datas/Dates – 29 e 30 de Junho / June
Website - www.radionovaera.pt/edp-beachparty/
Local/Venue – Praia do Aterro Norte, Matosinhos

JUL
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NOS Alive’18
O NOS Alive é um dos principais festivais
de música em Portugal, graças à combinação
perfeita de uma linha eclética, clima quente
e localização única. É considerado um dos
Top Festivais de Portugal e, este ano, apresentará performances incríveis de bandas
como os Pearl Jam, Artic Monkeys, Queens
of the Stone Age, Franz Ferdinand, Snow Patrol, Nine Inch Nails e The Kooks.
NOS Alive is one of the major music festivals
in Portugal thanks to it’s perfect combination of an eclectic line up, warm weather and
unique location. It’s considered a Top Festival and, this year, it will present amazing
performances by Pearl Jam, Artic Monkeys,
Queens of the Stone Age, Franz Ferdinand,
Snow Patrol, Nine Inch Nails and The Kooks.
Datas/ Dates – 12 a 14 de Julho / July
Website - www.nosalive.com/
Local/ Venue - Passeio Marítimo de Algés,
Oeiras

RFM SOMNII 2018
Em Julho, a Praia do Relógio, na Figueira da
Foz, acolhe novamente Maior Sunset Party da
Europa, o RFM Somnii 2018. Este festival dedicado à música eletrónica terá, este ano, alguns
dos maiores DJs do Mundo que se juntarão ao
melhor por-do-sol de Portugal!
In July, Praia do Relógio, in Figueira da Foz, will
host once again the biggest Sunset Party in Europe. This festival dedicated to electronic music
will have some of the biggest DJs in the world
and will be, once again, the biggest sunset party
in Portugal!
Datas/Dates – 6 a 8 de Julho / July
Website - http://rfm.sapo.pt/somnii/
Local/Venue – Praia do Relógio, Figueira da Foz,

Super Bock Super Rock 2018
Nos últimos anos, o Super Bock Super
Rock tem oferecido o melhor da música no
Parque das Nações, em Lisboa. Para a sua
24ª edição, o Super Bock Super Rock trará
a Portugal nomes como The XX, Justice,
Travis Scott, Anderson .Paak & The Free
Nationals, Julian Casablancas & The Voidz.
In recent years, Super Bock Super Rock
has offered the best of music in the Parque
das Nações in Lisbon. For its 24th edition,
Super Bock Super Rock will bring to Portugal such names as The XX, Justice, Travis
Scott, Anderson .Paak & The Free Nationals, Julian Casablancas & The Voidz.
Datas/Dates – 19 a 21 de Julho / July
Website - www.superbocksuperrock.pt/
Local/Venue – Parque das Nações, Lisboa
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MEO Sudoeste 2018
O MEO Sudoeste é um grande Festival de Verão
que se realiza todos os anos na incrível cidade
costeira de Zambujera do Mar, em Portugal.
Com uma programação que une DJs e Reis da
Realeza, bem como uma seleção de reggae, pop,
rock e indie, o MEO Sudoeste é uma festa perfeita para celebrar o auge do verão. Esta edição terá
Shawn Mendes, Marshmello e Hardwell com os
melhores desempenhos.
MEO Sudoeste is a huge Summer Festival that’s
held each year in the amazing coastal town of
Zambujera do Mar, Portugal. With a lineup that
unites superstar DJs and rap royalty, as well as
a selection of reggae, pop, rock and indie, the
MEO SUdoeste is a perfect party to celebrate
the height of summer. This edition will have
Shawn Mendes, Marshmello and Hardwell has
the top performers.
Datas/Dates – 7 a 11 de Agosto / Augost
Website – www.sudoeste.meo.pt/
Local/Venue – Herdade da Casa Branca,
Zambujeira do Mar

Festas Gualterianas
As Festas Gualterianas, celebradas em honra
de São Gualter, realizam-se em Guimarães desde 1906, sempre no primeiro fim de semana de
agosto. Milhares de vimaranenses e visitantes
marcam encontro na cidade onde nasceu Portugal para participarem nos diferentes números
que fazem parte das Gualterianas: Cortejo do
Linho, Batalha das Flores, Marcha Gualteriana,
entre outros.
The Gualterianas celebrations, promoted in
honor of San Gualter, take place in Guimarães
from 1906, always in the first weekend of August. Thousands of Vimaranenses and visitors
mark a meeting in the city where Portugal was
born to participate in the different numbers
that are part of Gualterianas: Linho, Flower
Battle, Gualteriana March, among others.
Datas/ Dates – 4 e 5 de Agosto / Augost
Local/ Venue – Guimarães

Vodafone Paredes de Coura 2018
A história da música em Portugal não seria a
mesma sem o Festival Paredes de Coura, um dos
festivais alternativos/ indie mais conhecidos da
Europa. Com 25 anos de existência, o Festival
Paredes de Coura tem apresentado a Portugal
alguns dos nomes mais consagrados da música
a nível mundial.
Este ano o cartaz conta com nomes como Arcade Fire e Fleet Foxes.
The history of music in Portugal would not be
the same without the Paredes de Coura Festival,
one of the most well-known alternative / indie
festivals in Europe. With 25 years of existence,
the Paredes de Coura Festival has presented to
Portugal some of the most renowned names in
music worldwide. This year the poster features
names like Arcade Fire and Fleet Foxes.
Datas/Dates – 15 a 18 de Agosto / Augost
Website - www.paredesdecoura.com/
Local/Venue - Jardim da Praia Fluvial do Taboão
4940-000 Paredes de Coura

Festas da Senhora da Agonia
Viana do Castelo acolhe, todos os anos, as Festas da Senhora da Agonia. A cidade enche-se de
milhares de pessoas que assistem à veneração de
Viana do Castelo à Virgem da Agonia, invocada
pelos pescadores para que o mar lhes seja mais
favorável.A celebração incluir cortejos, festas,
mercados e concertos por toda a cidade que animam, em Agosto, os três dias de festas.
Viana do Castelo welcomes, every year, the
Feats of Senhora da Agonia. The city is filled
with thousands of people who watch the veneration of Viana do Castelo to the Virgin of
Agony, invoked by fishermen to make the sea
more favorable to them. The celebration includes processions, festivals, markets and concerts all over the city that enliven, in August,
the three days of parties.
Data/ Dates – De 17 a 20 de Agosto / Augost
Local/ Venue – Cidade de Viana do Castelo

Festival do Crato
O Festival do Crato é um festival de música anual realizado na Vila do Crato, em Portalegre, e
que foi realizado pela primeira vez em 1984. As
suas principais atracções são a gastronomia e as
artes tradicionais de todo o país, mas a música
nacional também é um dos principais elementos do festival.
The Crato Festival is an annual music festival
held in Vila do Crato, in Portalegre. This event
was held for the first time in 1984. Its main attractions are traditional gastronomy and arts
and crafts expositions from all over the country, but the pop national music is also one of
the main elements of the festival.
Datas/ Dates – 23 a 26 de Agosto / Augost
Website -www.festivaldocrato.com/
Local/ Venue - Praça do Município
7430-999 Crato

Rali Vinho Madeira

SEPT
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O Rali Vinho Madeira é uma das etapas do FIA
European Rally Trophy, realizada na Ilha da Madeira, Portugal. É considerado um dos maiores
eventos desportivos da região, atraindo milhares
de pessoas para o observar.
The Madeira Wine Rally is one of the stages of
the FIA European Rally Trophy, held in Madeira Island, Portugal. It is considered one of the
biggest sporting events in the region, attracting
thousands of people to observe it.
Data/ Dates – Agosto / August
Website - www.ralivm.com/maintwenance/?5b03e2be52fef
Local/ Venue – Funchal, Madeira

Viagem Medieval a Santa Maria da Feira

Todos os anos em Agosto, Santa Maria da Feira
torna-se num burgo medieval em que cavaleiros
com pesadas armaduras empunham grandes espadas e disputam torneios. Durante doze dias o
centro histórico transforma-se numa grande feira da Idade Média em que marcam presença mercadores, artesãos, ferreiros, padeiros, almocreves
e vendedores de licores. No interior do castelo,
pode-se apreciar cenas da vida quotidiana da
época e, no exterior, participar nos afamados
festins e saborear as iguarias de outros tempos.
Every year in August, Santa Maria da Feira
becomes a medieval village where knights in
heavy armor wield great swords and compete
for tournaments. For twelve days the historic
center has become a large fair of the Middle
Ages in which merchants, artisans, blacksmiths, bakers, muleteers and liquor merchants
are present. Inside the castle, one can appreciate scenes from the daily life of the time and,
abroad, participate in the celebrated feasts and
savor the delicacies of other times.
Data/ Dates – Agosto / August
Website - www.viagemmedieval.com/
Local/ Venue – Santa Maria da Feira

ComicCon Portugal
Este evento sugiu com o objetivo de transpor para Portugal o fantástico mundo das Convenções
de Banda Desenhada tão populares nos Estados Unidos da América. Hoje em dia, a ComicCon
é o maior evento do género a realizar-se em Portugal e, todos os anos, traz ao país dezenas de
figuras importantes do mundo do cinema, televisão, banda desenhada, videojogos e internet!
This event was created with the goal of transposing to Portugal the fantastic world of Comic
Book Conventions that are so popular in the United States of America. Nowadays, ComicCon is the biggest event of its kind in Portugal and every year brings dozens of important
figures from the worlds of cinema, television, comics, video games and the internet!
Datas/Dates – 6-9 de Setembro / September
Website – https://ccpt18.comic-con-portugal.com/pt/
Local/ Venue - Passeio Marítimo de Algés, Oeiras
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Festival Internacional de Marionetas

Jornadas Europeias do Património’18

Durante cerca de uma semana, o festival
oferece espectáculos, formações, filmes
e exposições. Da revisitação das formas
tradicionais portuguesas às experiências
criativas, que se situam claramente para
além das fronteiras mais evidentes da marioneta, passando pelas propostas dirigidas
aos mais novos e pela formação, há muito
para ver e ouvir no Festival Internacional
de Marionetas do Porto.

Todos os anos, Portugal entra em contacto com o
seu passado com o objetivo de planear o seu futuro por via das Jornadas Europeias do Patrimónios. Esta iniciativa conta com o apoio da União
Europeia e consiste numa série de atividades culturais que visam descobrir os melhores seguredos
do passado de Portugal!

For a week, the Festival Internacional de
Marionetas do Porto offers shows, trainings, films and exhibitions. From the revisiting of traditional Portuguese forms
to creative experiences, which are clearly
beyond the puppet’s most obvious boundaries, to the proposals addressed to the
younger ones and to the formation, there
is much to see and hear at this International Puppet Festival.
Datas/Dates – Setembro / September
Website – www.fim.com.pt/
Local/ Venue – Porto

Every year, Portugal comes into contact with its
past in order to plan its future through the European Heritage Days. This initiative counts on
the support of the European Union and consists
of a series of cultural activities aimed at discovering the best secrets of Portugal’s past!
Data/ Dates – Setembro / September
Website - www.visitlisboa.com/pt-pt/
node/7552
Local/ Venue – Lisboa

Festival da Francesinha da
Alfândega do Porto

Este ano, o Porto vai acolher a Primeira Edição do
Festival da Francesinha da Alfândega do Porto. A
alheira é o convidado surpresa deste certame que
se realiza entre 12 e 16 de Setembro. Se quer experimentar uma excelente Francesinha, então este
Festival é para si.
This year, Porto will host the First Edition of the
Francesinha da Alfândega do Porto Festival. The
alheira is the surprise guest of this event that
takes place between 12 and 16 September. If you
want to experience a great Francesinha, then this
Festival is for you.
Datas/ Dates – 12-16 Setembro / September
Local/Venue - Alfândega do Porto, Porto

Festas da Nazaré
As Festas da Nazaré acontecem anualmente no Sítio da Nazaré, desde a Idade
Média, para comemorar o milagre de Nossa
Senhora da Nazaré que, a 16 de Setembro
de 1182, salvou o cavaleiro D. Fuas Roupinho de uma queda mortífera do cimo do promontório da Nazare.
The Festival of Nazareth takes place annually at the Sítio da Nazaré since the
Middle Ages to commemorate the miracle
of Our Lady of Nazareth, which on 16
September 1182 saved the knight D. Fuas
Roupinho from a deadly fall from the top
of the promontory of the Nazare.
Datas/ Dates – Setembro / September
Local/ Venue - Praça do Município, Mafra

ModaLisboa - Lisboa Fashion Week’18
Todas as Estações, Lisboa torna-se na Capital da
Moda de Portugal e acolhe o ModaLisboa - Lisboa Fashion Week’18. Todos os anos, a passerelle
promove novas propostas dos Criadores Portugueses que, como sempre, desfilão com um sabor
especial. A ModaLisboa foi a primeira Semana de
Moda a nascer depois das grandes capitais de estilo como Paris, Milão, Nova Iorque e Londres.
All Seasons, Lisbon becomes the Fashion Capital of Portugal and hosts ModaLisboa - Lisbon
Fashion Week’18. Every year, the passerelle
promotes new proposals from the Portuguese
Breeders who, as always, parade with a special
flavor. ModaLisboa was the first Fashion Week
to be born after the great style capitals like Paris,
Milan, New York and London.
Website – https://modalisboa.pt/
Local/ Venue – Lisboa

Festa do Cinema Francês’18
A Festa do Cinema Francês é uma das Mostras
de Cinema mais antigas de Portugal que, todos
os anos, traz a várias cidades espalhadas por Portugal o melhor que o Cinema Francês tem para
oferecer. Entre antestreias, reposições, clássicos,
exposições e masterclasses, a Festa do Cinema
Francês é um Hino ao melhor que a França tem
para oferecer a nível do Audiovisual
A Festa do Cinema Francês is one of the oldest Cinema Showcases in Portugal. Every year,
it brings to various cities around Portugal the
best of what the French Cinema has to offer.
Between previews, repositions, classics, exhibitions and masterclasses, the French Film Festival is a hymn to the best of France’s Audiovisual Industry.
Datas/ Dates – Outubro/October-Novembro/
November
Website - www.festadocinemafrances.
com/18a/
Local/ Venue – Lisboa, Almada, Cascais, Porto,
Coimbra, Leiria, Aveiro, Faro, Beja, Seixal,
Viana do Castelo, Setúbal

Doclisboa’18
Festival Internacional de Cinema

NOV

EVENTOS • EVENTS

O DocLisboa é um dos raros festival
de cinema em Portugal exclusivamente
dedicado ao cinema de documentário.É
também um dos festivais mais antigos do
país e também um dos mais reconhecidos
internacionalmente, sendo uma paragem
de exibição obrigatória para todos os
grandes documentários do ano!
DocLisboa is one of the rare film festival
in Portugal exclusively dedicated to documentaries. It’s also one of the oldest festivals in the country and also one of the
most internationally recognized, being an
obligatory exhibition stop for all the great
documentaries of the year!
Datas/Dates – 18-29 de Outubro/October
Website – www.doclisboa.org/2018/
Local/ Venue – Lisboa – Cinema São
Jorge/ Cinemateca Portuguesa

FIARTIL
Feira Internacional de Artesanato do Estoril
A Feira de Artesanato mais antiga de Portugal
volta a abrir as suas portas para que centenas de
artesãos possam mostrar a sua arte.A par do artesanato, existe uma vasta programação de animação cultural e uma mostra gastronómica de
fazer a delícia de todos os que vistam o Estoril.
The oldest Crafts Fair in Portugal reopens its
doors this year for hundreds of artisans to
show their art. Along with the crafts, there is
a vast program of cultural animation and a gastronomic show to make the delight of all who
visit Estoril.
Datas/Dates – 5-8 de Novembro/November
Website – https://pt-pt.facebook.com/feiradeartesanatodoestoril/
Local/ Venue – Av. Amaral, 2765-192 Estoril

Web Summit Lisboa’18
Um dos maiores Eventos Tecnológicos do Mundo
é realizado em Portugal desde 2016. Todos os anos,
o Web Summit atrai milhares de empresas de tecnologia, empreendedores e génios de todos os tipos
para Lisboa para participar num debate mundial
sobre o futuro da tecnologia mundial. Se é um fã de
tecnologia, o Web Summit é imperdível.
One of the biggest Tech Events of the World
is been held in Portugal since 2016. Every year,
the Web Summit attracts thousands of tech
companies, entrepreneurs and genius of all sort
to Lisbon to take part in a worldwide debate
about the future of the tech world. If you are a
tech fan, then Web Summit is unmissable.
Datas/Dates – 5-8 de Novembro/November
Website – https://websummit.com/
Local/ Venue – Altice Arena, Lisboa
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W O RLD OF D IS CO VE R I ES
World of Discoveries é um museu interativo e parque temático que reconta ilustradamente a viagem detalhada dos navegadores portugueses. Fica
situado mesmo no centro histórico do Porto, em Miragaia. Este museu
excecional dá a oportunidade de reviver este grande momento na história
e cultura de Portugal, desde como era o dia-a-dia a bordo de uma nau da
Carreira da Índia ao descobrimento de caminhos marítimos que levaram
os navegadores e Portugal até os quatro cantos do mundo.
Inicialmente, esta exposição dos descobrimentos inicia-se na cidade do
Porto em memória do Infante D. Henrique que deu origem a “novos mundos ao mundo”. Em seguida, a rota segue para O Sul, indo de encontro a
Lisboa até chegar a Ceuta. Os visitantes deparam-se com o ilustre Cabo
das Tormentas, de onde surgiu o tenebroso representante das forças da
natureza, o monstro Adamastor. Esta demonstração única e emocionante
de um dos momentos mais inesquecíveis da história de Portugal tem ocorrência no túnel imersivo de nove metros do museu. Posteriormente, esta
Aventura acalma na exibição, revelando um oceano mais silencioso, em
conjunto com florestas tropicais, cascatas e paisagens únicas.
Outra parte extraordinária do museu é que na medida em que evidenciam
o percurso de navegação em países, como Índia, Timor, China, Macau,
Japão e Brasil, os visitantes são surpreendidos com todo um mundo divergente de texturas, cheiros, mitologia e história.

O museu utiliza tecnologia cada vez mais moderna de forma a divulgar
autenticamente todos os pormenores deste período histórico, incluindo
o uso de fenomenais globos 4D que exploram a cartografia da época. O
World of Discoveries cria também um espaço onde se pode observar as
réplicas das embarcações que mudaram o curso da história, assim como,
os instrumentos de navegação que foram extremamente importantes na
conquista dos mares.O espaço do museu dedicado às descobertas reserva
também outro tipo de surpresas, como a Sala Mundos ao Mundo que
mostra como se foi conhecendo o mundo entre 1321 e 1800. Do mesmo
modo, o museu contém outra sala onde os visitantes podem analisar o
famoso rinoceronte trazido pelos portugueses e que foi oferecido ao Papa
Leão X por D. Manuel I. O museu oferece uma viagem guiada por personagens da época, que representam a vida tal como era então.
Desde florestas a selvas, tribos e personagens da época a elementos dos
séculos XV e XVI, todo o tipo de exibições e experiências realizadas dentro do museu são feitos em escala real, dando a quem por lá passa uma
odisseia única que marcou a história e cultura do nosso país.

EVENTOS • EVENTS

The World of Discoveries is an interactive museum and thematic park
that emblematically recalls the journey of the Portuguese maritime explorers, in a detailed manner. Located in the historical centre of Porto, in
Miragaia, this exceptional museum grants the opportunity to relive one
of greatest moments in the history and culture of Portugal, from how the
daily routine was in the ships from Carreira da Índia to the discovery of
maritime paths that took the explorers and Portugal to all four corners
of the world. To begin with, this exhibition regarding Portuguese discoveries starts in the city of Porto in memory of Infante D. Henrique,
who brought “new worlds to the world”. Moving on, the route goes to
the south, where from Lisbon we set sail to Ceuta. Guests immediately notice the illustrious Cape of Storms, where the sinister Adamastor
monster, that represented the forces of nature, was originated. This emotional and unique demonstration from one of the most unforgettable
moments in Portuguese history takes place in the museum’s immersive
tunnel of nine metres. Subsequently, the adventure calms down revealing a much calmer ocean in bloc with tropical forests, waterfalls and
unique landscape. Another extraordinary feature of the museum is that
while showing the navigation in countries such as India, Timor, China,
Macao, Japan and Brazil, visitors are surprised by a whole new world of
different textures, smells, mythology and history.

The museum is well-equipped with ultra-modern technology in order
to authentically portray every single detail from this historical period,
including using phenomenal 4D globes to explore the cartography of the
time. The World of Discoveries also creates a space where one can observe the replicas of the vessels that changed the course of history, as well
as, the navigation tools that were extremely important in the conquest
of the seas. The space of the museum dedicated to the discoveries also
provides other types of surprises, such as the “World Room to the World”
that showcases how the world was known between 1321 and 1800.
Likewise, the museum also contains another room where visitors can see
the famous rhinoceros that was brought to Pope Leo X by D. Manuel
I. Furthermore, the museum offers a guided tour by characters of that
time, who represent life as it was then. From forests to jungles, tribes
and characters of the time, as well as elements from the XV and XVI
centuries, every exhibition or experience provided inside the museum is
done in life-size, giving those who visit the museum a unique odyssey,
that defined the history and culture of our country.
Website: www.worldofdiscoveries.com/
Morada / Address: Rua de Miragaia 106, 4050-386 , Porto, Portugal
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TODOS OS CONTACTOS • ALL THE CONTACTS
Aldeco
Website: www.aldeco.pt
Morada/Address: Rua da Saibreira, 265/269 – Parque Industrial de Grijó, 4415 538
Grijó VNG, Portugal
Antiqvvm
Website: http://antiqvvm.pt/
Morada/Address: R. de Entre-Quintas 220, 4050-240 Porto
Atelier-Museu Júlio Pomar
Website: http://www.ateliermuseujuliopomar.pt/
Morada/Address: R. Vale 7, 1200-109 Lisboa
Belmond Reid’s Palace
Website: https://www.belmond.com/pt-br/reids-palace-madeira/
Morada/Address: Estrada Monumental 139, 9000-098 Funchal, Madeira
Boca do Lobo
Website: www.bocadolobo.com
Morada/Address: Rua Particular de Regueirais nº 33, 4435-379 Rio Tinto, Porto
Bon Bon
Website: https://bonbon.pt/
Morada/Address: Urb. Cabeço de Pias, 8400-525 Carvoeiro, Portugal
Brabbu
Website: www.brabbu.com
Morada/Address: Rua Particular de Regueirais nº 33, 4435-379 Rio Tinto, Porto
Café Majestic
Website: https://www.cafemajestic.com/en/Utilities/Homepage.aspx
Morada/Address: Rua Santa Catarina 112, 4000-442 Porto
Casa da Música
Website: http://www.casadamusica.com/
Morada/Address: Av. da Boavista 604-610, 4149-071 Porto
Casa das Histórias Paula Rego
Website: http://www.casadashistoriaspaularego.com/en/
Morada/Address: Av. da República 300, 2750-475 Cascais
Casa de Chá da Boa Nova
Website: http://www.casadechadaboanova.pt/
Morada/Address: Avenida da Liberdade nº 1681, 4450-718 Leça da Palmeira,
Portugal
Castelo de Guimarães
Morada/Address: R. Conde Dom Henrique, Guimarães
Capela do Senhor da Pedra
Morada/Address: Alameda do Sr. da Pedra, 4405-712 Gulpilhares
Cavalinho
Website: http://www.cavalinho.com/
Morada/Address: Rua da Igreja, 346 4535-446 S. Paio de Oleiros Santa Maria da
Feira - Portugal
Covet Town
Website: http://covetgroup.com/covet-group/covet-town
Morada/Address: R. Padre Dehon 101, 4435-371 Fânzeres
Epic Sana Algarve Hotel
Website: http://www.algarve.epic.sanahotels.com/pt
Morada/Address: Aldeia da Falésia, 8200-593 Albufeira
Ferreira
Website: http://www.portoferreira.pt/
Morada/Address: Av. Ramos Pinto, 70 4400-266 Vila Nova de Gaia
Festival MED
Website: http://www.festivalmed.pt/
Morada/Address: Câmara Municipal de Loulé, Praça da República, 8104-001 Loulé
Four Seasons Hotel Ritz Lisboa
Website: https://www.fourseasons.com/pt/lisbon/
Morada/Address: Rua Rodrigo da Fonseca 88, 1099-039 Lisboa
Galeria Fernando Santos
Website: http://www.galeriafernandosantos.com
Morada/Address: Rua de Miguel Bombarda 526, 4050-379 Porto
Galeria Mário Sequeira
Website: http://www.mariosequeira.com/
Morada/Address: Quinta da Igreja, 4700-803 Parada de Tibães
Golf Club Miramar
Website: http://www.cgm.pt/
Morada/Address: Av. Sacadura Cabral, 4405-013 Arcozelo
Graham’s
Website: http://www.grahams-port.com/
Morada/Address: Rua do Agro 141, 4400-281 Vila Nova de Gaia
Gusto
Website: https://www.conradalgarve.com/dine/gusto-by-heinz-beck
Morada/Address: Conrad Hotel, Estrada Da Quinta Do Lago, Quinta do Lago
8135-106, Portugal
Herdade da Malhadinha Nova
Website: https://www.malhadinhanova.pt/pt/
Morada/Address: Albernoa. Beja 7800-601 - Portugal
Henrique Leis
Website: http://www.henriqueleis.com/
Morada/Address: Estr. Vale Formoso 234, 8100-267 Almancil
Herdade do Freixo
Website: http://www.herdadedofreixo.pt/
Morada/Address: 7170 112 Freixo, Redondo, Portugal, 7170-112 Freixo
Hilton Conrad Algarve
Website: http://www.hiltonhotels.com/pt_BR/portugal/conrad-algarve/
Morada/Address: Estrada da Quinta do Lago, Almancil, Algarve, 8135-106,
Portugal
Hotel Avenida Palace
Website: http://www.hotelavenidapalace.pt/hotel-overview
Morada/Address: Rua 1º de Dezembro 123, 1200-359 Lisboa
Hotel Palácio do Bussaco
Website: https://www.almeidahotels.pt/pt/hotel-coimbra-portugal
Morada/Address: Mata do Buçaco, 3050-261 Luso – Coimbra – Portugal
Hotel Quinta da Marinha Resort
Website: http://www.quintadamarinha.com/pt/Onyria/Hotel-Quinta-Marinha-Resort.aspx
Morada/Address: R. Palmeiras, 2750-005 Cascais
Il Gallo d’Oro
Website: http://ilgallodoro.portobay.com/
Morada/Address: Estrada Monumental 147, 9004-532 Funchal
Intercontinental Estoril
Website: https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/pt/pt/estoril/liset/
hoteldetail
Morada/Address: Av. Marginal 8023, 2765-249 Estoril
Intercontinental Palácio das Cardosas
Website: https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/pt/pt/porto/prtha/
hoteldetail
Morada/Address: Praça da Liberdade 25, 4000-322 Porto
L’And Vineyards
Website: http://www.l-and.com/
Morada/Address: Herdade das Valadas, Estrada Nacional 4 apartado 122,
Montemor-o-Novo, 7050-909
Largo do Paço
Website: http://www.largodopaco.com/
Morada/Address: 4600-017 Amarante, Porto – Portugal
Livraria Lello
Website: https://www.livrarialello.pt/en-us/
Morada/Address: R. das Carmelitas 144, 4050-161 Porto

Luís Buchinho
Website: http://www.luisbuchinho.pt/
Morada/Address: Rua de Sá da Bandeira, 812 4000-432 Porto – Portugal
Maison Valentina
Website: www.maisonvalentina.net
Morada/Address: Rua Particular de Regueirais nº 33, 4435-379 Rio Tinto, Porto
Miradouro da Vista do Rei
Morada/Address: 9555 Ginetes, Ponta Delgada
Monte Rei Golf & Country Club
Website: http://www.monte-rei.com/
Morada/Address: Sítio Do Pocinho - Sesmarias, 8901-907 Vila Nova de Cacela
Mosteiro da Batalha
Website: http://www.mosteirobatalha.gov.pt/pt/index.php
Morada/Address: Largo Infante Dom Henrique, Batalha
Mosteiro dos Jerónimos
Website: http://www.mosteirojeronimos.gov.pt/pt/index.php
Morada/Address: Praça do Império 1400-206 Lisboa
Museu Calouste Gulbenkian
Website: https://gulbenkian.pt/museu/
Morada/Address: Av. de Berna 45A, 1067-001 Lisboa
Museu da Filigrana
Website: http://www.museudafiligrana.pt/
Morada/Address: Largo de São Carlos No 1, Lisboa 1200-410, Portugal
Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT)
Website: https://www.maat.pt
Morada/Address: Av. Brasília, 1300-598 Lisboa, Portugal
Museu Interactivo do Megalitismo
Website: http://www.museumegalitismomora.pt/
Morada/Address: Largo dos Caminhos de Ferro, 1 7490-220 Mora
Museu Nacional de Arte Antiga
Website: http://www.museudearteantiga.pt/
Morada/Address: Rua das Janelas Verdes 1249-017 Lisboa
Museu Nacional de Soares dos Reis
Website: http://www.museusoaresdosreis.gov.pt/
Morada/Address: R. de Dom Manuel II 44, 4050-014 Porto
Myriad by SANA Hotels
Website: http://www.myriad.pt/pt
Morada/Address: Lote 2.21.01, Parque das Nações, R. do Cais das Naus, 1990-173,
Lisboa
Nadir Afonso Contemporary Art Museum
Website: http://macna.chaves.pt/
Morada/Address: Av. 5 de Outubro 10, 5400-017 Chaves
Nuno Gama
Website: http://nunogama.pt/
Morada/Address: Rua do Século , 171 Lisboa
O Abocanhado
Website: http://www.abocanhado.com/
Morada/Address: Lugar de Brufe – Brufe – Terras de Bouro 4840-020 BRUFE TBR
Ocean Restaurant
http://www.restauranteocean.com/en/home/
Morada/Address: Restaurante Ocean Rua Anneliese Pohl, 8400-450
Oceanário de Lisboa
Website: https://www.oceanario.pt/
Morada/Address: Esplanada Dom Carlos I s/nº, 1990-005 Lisboa
Padrão dos Descobrimentos
Website: http://www.padraodosdescobrimentos.pt/en/
Morada/Address: Av. Brasília, 1400-038 Lisboa
Palácio de Queluz
Morada/Address: Largo Palácio de Queluz, 2745-191 Queluz
Palácio Nacional da Pena
Morada/Address: Estrada da Pena, 2710-609 Sintra
Pedro Lemos
Website: http://www.pedrolemos.net/
Morada/Address: R. do Padre Luís Cabral 974, 4150-128 Porto
Penha Longa Resort
Website: http://www.penhalonga.com/
Morada/Address: Estrada da Lagoa Azul, Linhó Sintra, 2714-511 Lisboa
Pine Cliffs Resort
Website: https://www.pinecliffs.com/
Morada/Address: 8200-593 Pinhal do Concelho, Algarve
Pombo
Website: http://www.pombo.pt/
Morada/Address: Av. da Junqueira, 330 - Francelos, Apartado 7, 4406-901 Vila
Nova de Gaia, Portugal
Portuguesa
Website: http://soportuguesa.pt/
Morada/Address: Rua Santo António 76 3700-261 Sao Joao Da Madeira, Portugal
Pousada Castelo Alcácer do Sal
Website: https://www.pousadas.pt/pt/hotel/pousada-alcacer
Morada/Address: Castelo de Alcácer do Sal, 7580-197 Alcácer do Sal
Pousada Castelo Estremoz
Website: https://www.pousadas.pt/pt/hotel/pousada-estremoz
Morada/Address: Largo de D. Diniz, 7100-509 Estremoz
Pousada Castelo Óbidos
Website: https://www.pousadas.pt/pt/hotel/pousada-obidos
Morada/Address: Address: Paço Real, 2510-999 Óbidos
Pousada Convento Évora
Website: https://www.pousadas.pt/pt/hotel/pousada-evora
Morada/Address: Largo do Conde de Vila Flor, 7000-804 Évora
Pousada da Caniçada no Gerês
Website: https://www.pousadas.pt/pt/hotel/pousada-geres-canicada
Morada/Address: Av. da Caniçada nº 1518, 4850-054 Caniçada – Gerês
Pousada da Ria
Website: https://www.pousadas.pt/pt/hotel/pousada-ria
Morada/Address: Bico do Muranzel, 3870-301 Torreira
Pousada da Serra da Estrela
Website: https://www.pousadas.pt/pt/hotel/pousada-serra-estrela
Morada/Address: Estrada Nacional 339 - Penhas da Saúde, 6200-324 Covilhã
Pousada de Bragança
Morada/Address: R. Estr. do Turismo, 5300-271 Bragança
Pousada de Condeixa-Coimbra
Website: http://pousadadecondeixacoimbra.h-rez.com/
Morada/Address: R. Francisco de Lemos 43, 3140-140 Condeixa-a-Nova
Pousada de Lisboa
Website: https://www.pousadas.pt/pt/hotel/pousada-lisboa
Morada/Address: Praça do Comércio 31-34, 1100-148 Lisboa
Pousada de Ourém
Website: https://www.pousadas.pt/pt/hotel/pousada-ourem
Morada/Address: Largo João Manso - Castelos, 2490-481 Ourém
Pousada de Queluz
Website: https://www.pousadas.pt/pt/hotel/pousada-queluz
Morada/Address: 2745-191 Queluz
Pousada de Sagres
Website: https://www.pousadas.pt/pt/hotel/pousada-sagres
Morada/Address: Ponta da Atalaia, 8650-385 Sagres
Pousada de Valença
Website: http://www.pousadavalenca.pt/
Morada/Address: Baluarte do Socorro, 4930-735 Valença
Pousada de Viana de Castelo
Morada/Address: Monte de Santa Luzia, 4901-909 Viana do Castelo

Pousada de Viseu
Website: http://www.pousadadeviseu.com/
Morada/Address: Rua Hospital, 3500-161 Viseu
Pousada do Castelo Alvito
Website: https://www.pousadas.pt/pt/hotel/pousada-alvito
Morada/Address: Pousada do Castelo Alvito
Pousada do Castelo de Palmela
Website: https://www.pousadas.pt/pt/hotel/pousada-palmela
Morada/Address: Castelo de Palmela, 2950-317 Palmela
Pousada do Convento de Arraiolos
Website: https://www.pousadas.pt/pt/hotel/pousada-arraiolos
Morada/Address: Pousada de Arraiolos - Nossa Sra. da Assunção, 7044-909
Arraiolos
Pousada do Convento de Beja
Website: https://www.pousadas.pt/pt/hotel/pousada-beja
Morada/Address: Largo D. Nuno Álvares Pereira, 7801-901 Beja
Pousada do Convento de Belmonte
Website: https://www.pousadas.pt/pt/hotel/pousada-belmonte
Morada/Address: Serra da Esperança, 6250-909 Belmonte
Pousada do Convento de Tavira
Website: https://www.pousadas.pt/pt/hotel/pousada-tavira
Morada/Address: Rua D. Paio Peres Correia, 8800-407 Tavira
Pousada do Convento de Vila Viçosa
Website: https://www.pousadas.pt/pt/hotel/pousada-vila-vicosa
Morada/Address: Convento das Chagas - Terreiro do Paço, 7160-251 Vila Viçosa
Pousada do Forte da Horta
Website: https://www.pousadas.pt/pt/hotel/pousada-horta
Morada/Address: Rua Vasco da Gama, 9900-017 Horta
Pousada do Forte de Angra do Heroísmo
Website: https://www.pousadas.pt/pt/hotel/pousada-angra
Morada/Address: Pousada do Forte de Angra do Heroísmo
Pousada do Freixo, Hotel Palácio do Freixo
Website: http://www.pousadapalaciodofreixo.com/pt/
Morada/Address: Estrada Nacional 108, 4300-316 Porto
Pousada do Marvão
Website: https://www.pousadas.pt/pt/hotel/pousada-marvao
Morada/Address: Rua 24 de Janeiro, nº7, Santa Maria de Marvão, 7330-122
Marvão
Pousada do Mosteiro de Guimarães
Website: https://www.pousadas.pt/pt/hotel/pousada-guimaraes
Morada/Address: Largo Domingos Leite de Castro, Lugar da Costa, 4810-011
Guimarães
Pousada do Mosteiro do Crato
Website: https://www.pousadas.pt/pt/hotel/pousada-crato
Morada/Address: Mosteiro da Flor da Rosa, 7430-999 Crato
Pousada do Palácio Estoi
Website: https://www.pousadas.pt/en/hotel/pousada-estoi
Morada/Address: R. de São Jose, 8005-465 Faro
Pousada do Palacete de Alijó
Website: https://www.pousadas.pt/pt/hotel/pousada-alijo
Morada/Address: R. Comendador José Rufino, 5070-031 Alijó
Pousada Mosteiro de Amares
Website: https://www.pousadas.pt/pt/hotel/pousada-amares
Morada/Address: Largo do Terreiro - Santa Maria do Bouro, 4720-633 Amares
Praia D’El Rey Marriott Golf & Beach Resort
Website: https://www.marriott.com/hotels/travel/lisdr-praia-del-rey-marriottgolf-and-beach-resort/
Morada/Address: Avenida D. Inês de Castro 1, 2510-451
Quinta Jardins do Lago
Website: http://www.jardinsdolago.com/pt/
Morada/Address: Rua Dr. João Lemos Gomes 29, 9000-208 Funchal
Quinta da Pacheca
Website: https://quintadapacheca.com/
Morada/Address: Cambres - 5110-424 Lamego Portugal
Quinta da Regaleira
Website: http://www.regaleira.pt/pt/
Morada/Address: R. Barbosa do Bocage 5, 2710-567 Sintra
Quinta das Lágrimas Hotel
Website - https://www.quintadaslagrimas.pt/pt/
Morada/Address: Rua António Augusto Gonçalves., 3041-901 Coimbra
Real Companhia Velha
Website: https://www.realcompanhiavelha.pt/
Morada/Address: Real Companhia Velha Rua Azevedo Magalhães 314 4430-022
Vila Nova de Gaia
Salpoente
Website: http://salpoente.pt/
Morada / Address: Canal de São Roque, nº 82/83, 3800-256 Aveiro, Portugal
São Gabriel
Website: http://www.sao-gabriel.com/
Morada/Address: Estrada Vale do Lobo- Quinta do Lago- Almancil
Six Senses Douro Valley
Website: http://pt.sixsenses.com/resorts/douro-valley/destination
Morada/Address: Quinta Vale de Abrão, 5100-758 Samodães,Lamego
Templo Romano de Évora
Morada/Address: Largo do Conde de Vila Flor, 7000-863 Évora
Torre de Belém
Website: http://www.torrebelem.gov.pt/pt/index.php
Morada/Address: Av. Brasília, 1400-038 Lisboa
The Lumiares
Website: https://www.thelumiares.com/pt
Morada/Address: R. do Diário de Notícias 142, 1200-146 Lisboa
The Yeatman
Website: https://www.the-yeatman-hotel.com/en/
Morada/Address: Rua do Choupelo, 4400-088 Vila Nova de Gaia, Porto
Universidade de Coimbra
Website: http://www.uc.pt/en
Morada/Address: 3004-531 Coimbra
Vale do Lobo
Website: https://www.valedolobo.com/
Morada/Address: Vale do Lobo, 8135-864 Loulé
Valverde Hotel
Website: http://www.valverdehotel.com/sobre-o-hotel.html
Morada/Address: Avenida da Liberdade, 164, 1250-146 Lisboa
Vidago Palace
Website: http://www.vidagopalace.com/en/
Morada/Address: Parque de 5-307, Vidago
Vila Joya
Website: http://www.vilajoya.com/
Morada/Address: Estrada da Galé, 8201-917 Albufeira
Vila Vita Parc
Website: https://vilavitaparc.com/
Morada/Address: Rua Anneliese Pohl, Alporchinhos, 8400-450 Porches
William
Website: https://www.belmond.com/hotels/europe/portugal/madeira/belmond-reids-palace/william-restaurant
Morada/Address: Estrada Monumental,139, Funchal
World of Discoveries
Website: https://www.worldofdiscoveries.com/
Morada/Address: Rua de Miragaia 106, 4050-386 Porto
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