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Portugal: 

Um paraíso 
         gastronómico

a gastronomic paradise



Se a gula é considerada um pecado, em 
Portugal somos forçados a colocar de 
lado esta crença religiosa. As tentações 
da gastronomia portuguesa estão em 
cada esquina. Desde os restaurantes, fei-
ras, pastelarias, mercados, ou mesmo nos 
supermercados… é quase impossível re-
sistir. Muitos estrangeiros que residem ou 
visitam este canto da Península Ibérica 
atrevem-se mesmo a classificar a gastro-
nomia portuguesa como uma das melho-
res em todo o mundo.
Aqui há muito para oferecer em termos 
de comida e vinhos e a preços muito sim-
páticos – mesmo em restaurantes de topo 
–, se tivermos como referência a maioria 
dos países europeus, e, principalmente, 
tendo em conta a sua qualidade.
As grandes cidades portuguesas, e não 
só, estão a ser invadidas – num ótimo 
sentido – por uma nova geração de che-
fs que oferecem abordagens modernas e 
reinventadas, com toques de cozinha de 
fusão, da tradição gastronómica nacio-
nal. Atualmente, são 28 os restaurantes 
em Portugal que ostentam as conceitua-
das Estrelas Michelin.
Descubra alguns dos pratos tradicionais 
portugueses mais relevantes.

If gluttony is considered a sin, in Portu-
gal we are forced to put aside this reli-
gious belief. The temptations of Por-
tuguese gastronomy are around every 
corner. From restaurants, fairs, pastry 
shops, markets, or even supermarkets... 
it is almost impossible to resist. Many 
foreigners who live or visit this corner of 
the Iberian Peninsula even dare to classi-
fy Portuguese gastronomy as one of the 
best in the world.
Here there is much to offer in terms of 
food and wine and at very friendly prices 
- even in top restaurants - if we take most 
European countries as a reference, and 
especially considering its quality.
The large Portuguese cities, and not only 
them, are being invaded - in a great way 
- by a new generation of chefs offering 
modern and reinvented approaches, with 
touches of fusion cuisine, of the national 
gastronomic tradition. There are currently 
28 restaurants in Portugal that boast the 
prestigious Michelin Stars.
Discover some of the most relevant tradi-
tional Portuguese dishes.
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A comida em Portugal destaca-se pelos 
ingredientes simples, frescos e impeca-
velmente preparados. Os sabores são 
saudáveis e com origem na natureza, 
seguindo-se uma dieta de base mediter-
rânica. Os ingredientes essenciais para 
a preparação dos pratos típicos portu-
gueses incluem, quase sempre, azeite, 
pão, tomate, ervas, especiarias e carne 
ou peixe. Os vinhos – tinto, branco, rosé 
ou verde – são a bebida de eleição para 
acompanhar muitas refeições.

The food in Portugal stands out for its 
simple, fresh and impeccably prepared 
ingredients. The flavours are healthy and 
originated in nature, following a Mediter-
ranean-based diet. The essential ingre-
dients for preparing typical Portuguese 
dishes almost always include olive oil, 
bread, tomatoes, herbs, spices and meat 
or fish. Wines - red, white, rosé or vinho 
verde - are the drink of choice to accom-
pany many meals.

Sabores tradicionalmente 
                  nacionais

Traditionally national flavours
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O azeite é a base de toda a cozinha 
portuguesa. Tal como os olivais estão 
presentes em todas as regiões – desde 
o Alentejo, à Beira Interior ou Trás-os-
-Montes – também o seu azeite marca 
presença em praticamente todos os pra-
tos, seja nas sopas, nos refogados – que 
antecedem a preparação da maioria das 
receitas –, como tempero, nas saladas, 
ou como molho, em muitos pratos de 
peixe cozido ou grelhado. Portugal é um 
grande produtor de azeite e tem marcas 
que exportam para quase todo o mundo. 

Olive oil is the basis of all Portuguese cui-
sine. Just as the olive groves are present 
in every region - from Alentejo, to Beira 
Interior or Trás-os-Montes - so their oli-
ve oil is present in practically every dish, 
whether in soups, stews - which precede 
the preparation of most recipes -, as a 
seasoning in salads, or as a sauce in many 
boiled or grilled fish dishes. Portugal is a 
large producer of olive oil and has brands 
that export almost all over the world. 

O azeite
Olive Oil
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Portugal tem vários tipos de pão, que 
variam entre cada região. Alguns exem-
plos são o Pão Alentejano, a Broa de 
Milho, o Bolo do Caco e a Carcaça. In-
dependentemente do género, uma coisa 
é certa: o pão é uma peça central numa 
mesa portuguesa. 

Em Portugal é impensável um prato não 
ter acompanhamento. Embora possam 
ser cozinhados de centenas de formas 
diferentes, o arroz e as batatas são os 
principais atores secundários dos pratos 
típicos portugueses. 

Portugal has several types of bread, which 
vary between each region. Some exam-
ples are the Alentejo Bread, the Corn 
Bread, the Bolo do Caco and the Carcass. 
Regardless of the type, one thing is cer-
tain: bread is a central piece on a Portu-
guese table. 

In Portugal it is unthinkable for a dish not 
to have an accompaniment. Although 
they can be cooked in hundreds of diffe-
rent ways, rice and potatoes are the main 
supporting actors of typical Portuguese 
dishes. 

Bread

Rice and potatoes
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Os pratos nacionais apresentam mais er-
vas e especiarias do que a maioria dos 
países mediterrânicos. Os coentros, a 
hortelã, a salsa, o louro, o alecrim, a pa-
prica e os cominhos, por exemplo, são 
sabores chave que fazem toda a diferen-
ça num cozinhado. 

Embora seja um país relativamente pe-
queno, Portugal é um grande produtor 
de vinhos. E estes são muito famosos 
por todo o mundo pela sua qualidade. 
Desde os vinhos verdes, originários do 
noroeste português, aos vinhos brancos 
frutados do Douro, aos tintos encorpa-
dos do Alentejo ou aos rosés frescos da 
região de Setúbal, esta é uma bebida 
essencial para cada refeição, existindo 
sempre um vinho ideal para cada cir-
cunstância ou prato. 

Portuguese dishes feature more her-
bs and spices than most Mediterranean 
countries. Coriander, mint, parsley, bay 
leaf, rosemary, paprika and cumin, for 
example, are key flavours that make all 
the difference in a dish. 

Although it is a relatively small country, 
Portugal is a great wine producer. And 
these are very famous all over the wor-
ld for their quality. From the green wines, 
originating from the Portuguese nor-
thwest, to the fruity white wines from the 
Douro, the full-bodied red wines from the 
Alentejo or the fresh rosés from the Se-
túbal region, this is an essential bevera-
ge for every meal, and there is always an 
ideal wine for each circumstance or dish.

As ervas e especiarias

O vinho

Herbs and spices

Wine
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Os portugueses adoram boa comida: In-
dependentemente das regiões, existem 
vários pratos e doces típicos por todo o 
país.

A alheira é um enchido tipicamente por-
tuguês, mas que serve como prato prin-
cipal juntamente com batatas fritas e 
ovo estrelado, e que pode ser feito com 
carne de porco, frango ou outras. Mui-
to apreciada em todo o país, embora 
as mais famosas sejam as de Mirandela, 
esta é uma das 7 maravilhas da Gastro-
nomia Portuguesa.

The Portuguese love good food: regar-
dless of the regions, there are various 
typical dishes and sweets throughout the 
country.

Alheira is a typically Portuguese sausage, 
but is served as a main dish along with 
fried potatoes and fried egg, and can be 
made with pork, chicken or others. Much 
appreciated all over the country, although 
the most famous ones are from Mirande-
la, this is one of the 7 wonders of Portu-
guese Gastronomy.

Portuguese gastronomy by region

Alheira
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Gastronomia portuguesa 
               por regiões

Gastronomy
Gastronomia



Mais famosos na Mealhada – no Centro 
do país – ou em Negrais – no concelho 
de Sintra –, o leitão assado no espeto é 
um sucesso pela sua carne tenra, pela 
pele estaladiça e pelo molho picante e 
condimentado, com um toque de sabor 
a laranja. As batatas fritas e a salada são 
os acompanhamentos típicos deste pra-
to. 

Embora se julgue ser uma adaptação do 
croque-monsieur, uma sandwich tipica-
mente francesa, a francesinha tem ori-
gem no Norte de Portugal, mais concre-
tamente no Porto, onde quase todos os 
restaurantes e cafés a têm no seu menu, 
e é uma pérola gastronómica de assina-
tura 100% nacional.
Servido com batatas fritas, esta é uma 
sandes quente, rica em carnes – presun-
to, linguiça e bife – e queijo, regada com 
um molho condimentado e picante e 
com um ovo estrelado no topo. Um dos 
seus maiores segredos reside na receita 
do molho.

Most famous in Mealhada - in the centre 
of the country - or in Negrais - in the mu-
nicipality of Sintra -, the spit-roasted su-
ckling pig is a success for its tender meat, 
crispy skin and spicy sauce, with a touch 
of orange flavour. Chips and salad are the 
typical accompaniments of this dish. 

Although it is thought to be an adaptation 
of the croque-monsieur, a typically Fren-
ch sandwich, the Francesinha originated 
in the North of Portugal, more specifically 
in Porto, where almost all restaurants and 
cafés have it on their menu, and is a 100% 
national signature gastronomic gem.
Served with chips, this is a hot sandwich, 
rich in meats - ham, sausage and steak - 
and cheese, drizzled with a spicy, tangy 
sauce and topped with a fried egg. One 
of its greatest secrets lies in the sauce re-
cipe.

Leitão

Francesinha

Suckling pig

Francesinha
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A açorda é confecionada com pão. Este 
é amassado juntamente com alho, coen-
tros, azeite e vinagre. Esta pode ser co-
mida com carne, com camarões ou mes-
mo com peixe frito. 
Já a típica Açorda Alentejana, faz-se 
com ovos escalfados e bacalhau.

Já imaginou um queijo que se pode co-
mer à colher? Assim é o Queijo da Serra 
da Estrela. Com uma textura muito ma-
cia, este é frequentemente pedido como 
entrada ou petisco/tapa. 

Açorda is made with bread. It is kneaded 
together with garlic, coriander, olive oil 
and vinegar. It can be eaten with meat, 
prawns or even fried fish. 
The typical Açorda Alentejana is made 
with poached eggs and cod.

Have you ever imagined a cheese that you 
can eat with a spoon? That’s the Serra da 
Estrela cheese. With a very soft texture, 
this is often ordered as a starter or snack/
tapa. 

Acorda

Serra da Estrela Cheese
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Existem vários tipos de cataplana: de 
carne, peixe, marisco ou mesmo de ba-
calhau. Embora se encontre noutros 
pontos do país, este é um dos melhores 
pratos regionais do Algarve. O seu nome 
deve-se ao facto de ser cozinhada numa 
“panela” arredondada com essa desig-
nação e consiste num género de guisa-
do, onde o peixe e a carne são cozinha-
dos, em muito azeite, juntamente com as 
batatas, salsa e legumes.

There are various types of cataplana: 
meat, fish, seafood or even codfish. Al-
though it can be found in other parts of 
the country, this is one of the best regional 
dishes in Algarve. It takes its name from 
the fact that it is cooked in a round “pan” 
of the same designation and consists of a 
type of stew where the fish and meat are 
cooked in a lot of olive oil together with 
potatoes, parsley and vegetables.

Cataplana
Cataplana 
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O bacalhau em Portugal é uma obses-
são nacional. Como em muitos outros 
países este é um prato obrigatório na 
ceia de Natal, mas em Portugal come-se 
bacalhau durante todo o ano. E existem 
centenas de maneiras diferentes de co-
zinhá-lo e apresentá-lo à mesa. Exem-
plo de algumas receitas são o Bacalhau 
com Natas, o Bacalhau à Gomes de Sá, 
o Bacalhau à Brás, o Bacalhau Espiritual, 
o Bacalhau à Portuguesa, o Bacalhau no 
Forno, os Pastéis de Bacalhau, o Baca-
lhau Confitado, o Bacalhau à Lagareiro… 
enfim, as receitas são mesmo muitas.
Porém, uma das mais simples e saboro-
sas é o Bacalhau Cozido, que consiste 
no bacalhau com batatas, ovo cozido e 
grão, regado com azeite e alho. 

Cod (bacalhau in Portuguese) in Portugal 
is a national obsession. Like many other 
countries, it’s a must for the Christmas 
meal, but in Portugal people also eat cod 
all year round. And there are hundreds of 
different ways to cook and present it at 
the table. Some examples of recipes are 
Bacalhau com Natas, Bacalhau à Gomes 
de Sá, Bacalhau à Brás, Bacalhau Espi-
ritual, Bacalhau à Portuguesa, Bacalhau 
no Forno, Pastéis de Bacalhau, Bacalhau 
Confitado, Bacalhau à Lagareiro.
But one of the simplest and tastiest is Ba-
calhau Cozido, which consists of cod with 
potatoes, boiled egg and chickpeas, driz-
zled with olive oil and garlic. 

Bacalhau

Portuguese signature dishes

Cod 
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As sardinhas assadas ou grelhadas são 
a comida de eleição de verão em Portu-
gal. Habitualmente servidas com batata 
cozida, salada e azeite, este é um pei-
xe com um sabor muito particular que, 
inclusive, é um dos ícones de algumas 
das principais festas tradicionais portu-
guesas, como os Santos Populares, no-
meadamente o Santo António, que se 
celebra em Lisboa e noutros pontos do 
país a 13 de junho. Nessa altura, o cheiro 
a sardinha invade as ruas da capital por-
tuguesa.
A sardinha em conserva, sendo Portugal 
historicamente conhecido pela preser-
vação de peixe, integra também o respe-
tivo património cultural.

Este é mais um prato com origem no mar 
e onde o azeite é um dos sabores pre-
dominantes. O Polvo à Lagareiro junta 
o polvo e batatas assadas, ligeiramente 
esmagadas, com muito azeite, alho, lou-
ro e salsa. O polvo é cozido previamente 
para que fique macio. 

Baked or grilled sardines are the summer 
favourite in Portugal. Usually served with 
boiled potatoes, salad and olive oil, this is 
a fish with a very particular flavour that is 
even one of the icons of some of the main 
traditional Portuguese festivals, such as 
the Santos Populares, namely Santo An-
tónio, which is celebrated in Lisbon and 
other parts of the country on 13 June. At 
that time, the smell of sardines invades 
the streets of the Portuguese capital.
As Portugal is historically known for pre-
serving fish, the canned sardine is also 
part of its cultural heritage.

This is another dish with its origins in the 
sea and where olive oil is one of the pre-
dominant flavours. Polvo à Lagareiro brin-
gs together octopus and roast potatoes, 
slightly crushed, with plenty of olive oil, 
garlic, bay leaf and parsley. The octopus 
is pre-cooked to soften it. 

Sardinhas

Polvo à Lagareiro

Sardines 
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Uma grande panela com vários pedaços 
de carne, normalmente de porco, vaca 
e frango, enchidos e toucinhos, acom-
panhados com batata, grão, feijão, mui-
tas hortaliças, cenoura e nabo. Todos os 
ingredientes são cozidos. É assim que, 
de forma muito resumida, se pode des-
crever um Cozido à Portuguesa, um dos 
pratos mais típicos de Portugal e tam-
bém um dos mais apreciados, indepen-
dentemente da região.
Pela sua opulência, este é o mote de 
muitos almoços demorados em família 
ao fim-de-semana. Mas também é fácil 
de ser encontrado em muitos restauran-
tes. 

Esta é uma das sopas portuguesas mais 
populares, tendo sido destacada em 
muitas publicações internacionais como 
uma das melhores sopas do mundo. 
Servida tanto no inverno como no verão, 
este é um caldo reconfortante, cozinha-
do com batatas, azeite, cebola e couve, 
levando ainda, habitualmente, uma ro-
dela de chouriço que lhe acrescenta um 
sabor salgado e defumado.

A large pot with various pieces of meat, 
usually pork, beef and chicken, sausages 
and bacon, accompanied by potatoes, 
chickpeas, beans, lots of vegetables, car-
rots and turnips. All the ingredients are 
boiled. This is how, very briefly, you can 
describe a Cozido à Portuguesa, one of 
the most typical dishes of Portugal and 
also one of the most appreciated, regar-
dless of the region.
Because of its opulence, this is the mo-
tto of many long family lunches at the 
weekend. But it’s also easy to find in 
many restaurants. 

This is one of the most popular Portu-
guese soups and has been highlighted in 
many international publications as one of 
the best soups in the world. 
Served both in winter and summer, this is 
a comforting soup, cooked with potatoes, 
olive oil, onions and cabbage, and usually 
with a slice of chorizo for a salty, smoky 
taste.

Cozido à Portuguesa

Caldo Verde

Cozido à Portuguesa 
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Em todas as terras portuguesas há merca-
dos que vendem diariamente peixe, marisco 
e carne, além das frutas e vegetais. É nestes 
mercados que se podem encontrar os pro-
dutos mais frescos do dia, apanhados, mui-
tas vezes, pelos próprios donos das bancas 
que os estão a vender. Estes são vendidos 
também em peixarias, talhos e nos super-
mercados. 
Onde quer que sejam comprados, uma coi-
sa é certa: a carne, o peixe e o marisco são 
as principais estrelas da gastronomia por-
tuguesa e é difícil encontrar muitos outros 
países com um nível de qualidade tão eleva-
do no que a estes ingredientes diz respeito.  
Portugal tem uma costa de 943km e tem 
muitas áreas dedicadas à criação de gado. 
Por isso é muito fácil encontrar ótimos 
restaurantes de peixe e marisco principal-
mente nas localidades junto ao litoral, mas 
também excelentes restaurantes de carne 
praticamente em qualquer localização.

O esplêndido Arroz de Marisco consiste 
num prato de arroz muito especial. Como 
o nome indica, o arroz e o marisco são os 
ingredientes que fazem as honras da casa. 
Mas, há que destacar, o arroz é feito com 
um molho de tomate, com coentros e mui-
to alho, sendo acrescentados uma grande 
variedade de mariscos, desde camarões, 
amêijoas, sapateira ou lagosta. 

In all Portuguese municipalities there are 
markets that sell daily fish, seafood and 
meat, besides fruit and vegetables. It is 
at these markets that you can find the 
freshest products of the day, often picked 
by the stallholders themselves. They are 
also sold in fishmongers, butchers and 
supermarkets. 
Wherever they are bought, one thing is 
certain: meat, fish and seafood are the 
main stars of Portuguese gastronomy and 
it is difficult to find many other countries 
with such a high standard of quality when 
it comes to these ingredients.  Portugal 
has a coastline of 943km and has many 
areas dedicated to cattle breeding. The-
refore it is very easy to find great fish and 
seafood restaurants mainly in coastal lo-
cations but also excellent meat restauran-
ts almost anywhere.

The splendid Seafood Rice (Arroz de 
Marisco in Portuguese) is a very special 
rice dish. As the name suggests, rice and 
seafood are the predominant ingredien-
ts. But, it must be emphasised, the rice is 
made with a tomato sauce, with corian-
der and lots of garlic, and a great variety 
of shellfish, from prawns, clams, crabs or 
lobster.

Peixe, carne e marisco fresco

Arroz de Marisco

Fresh fish, meat and seafood 

Seafood Rice
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O Pastel de Nata é bem capaz de ser a 
sobremesa mais famosa de Portugal. Ro-
deado com uma exterior massa crocante 
e um interior cremoso e doce, este pode 
ainda ser polvilhado com canela ou açú-
car em pó.
Os mais famosos – e originais – estão em 
Lisboa, no popular espaço dos Pastéis 
de Belém, que é um ponto de passagem 
obrigatório para os turistas estrangeiros 
e mesmo para os veraneantes nacionais. 
É neste local que os pastéis de nata co-
meçaram a ser fabricados, em 1837. Po-
rém, é possível encontrar pastéis de nata 
em todos os cafés portugueses, servin-
do como combinação ideal para tomar 
com a famosa bica, uma pequena cháve-
na de café forte.

Pastel de Nata may well be Portugal’s 
most famous dessert. Surrounded by 
crispy pastry dough on the outside and 
a sweet, creamy interior, it can also be 
sprinkled with cinnamon or icing sugar.
The most famous - and original - are in 
Lisbon, in the popular Pastéis de Belém 
café, which is a must for foreign tourists 
and even for Portuguese visitors. This is 
where the pastéis de nata started being 
made in 1837. However, it is possible to 
find pastéis de nata in all Portuguese ca-
fés, serving as the ideal combination to 
take with the famous bica, a small cup of 
strong coffee.

Pastel de Nata
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Confecionadas com queijo ou requeijão, 
ovos, leite e açúcar, estas são uma espé-
cie de tartes macias e doces que existem 
em grande número e variedade podendo 
ter vários sabores, nomeadamente laran-
ja ou amêndoa. 

Made with cheese or curd cheese, eggs, 
milk and sugar, these are a kind of soft 
and sweet tart which are available in great 
number and variety and may have various 
flavours, namely orange or almond. 

Queijadas

Typical Sweets
Doces típicos 



Esta sobremesa é mais uma prova do 
amor dos portugueses por arroz. Este 
pode ser descrito como um género de 
‘crème brulée’, com muito arroz pelo 
meio e um toque de canela. 

Este é um bolo não cozinhado que reúne 
algumas das matérias-primas mais típi-
cas do Algarve: as amêndoas, os figos e 
o medronho, uma aguardente tradicional 
também daquela região. Uma verdadei-
ra especialidade que não deixa ninguém 
indiferente. 

This dessert is further proof of the Portu-
guese love for rice. It can be described as 
a kind of ‘crème brulée’ with lots of rice 
and a touch of cinnamon. 

This is an uncooked cake that brings to-
gether some of the most typical raw ma-
terials of the Algarve: almonds, figs and 
medronho, a traditional spirit also from 
that region. A real speciality.

Arroz Doce

Queijo de Figo

Rice Pudding

A pastelaria conventual tem origem nos 
doces que eram feitos nos mosteiros e 
conventos. Os ingredientes comuns são 
as grandes quantidades de gema de 
ovos e de açúcar e, ainda, muitas vezes, 
as amêndoas e canela. Alguns exemplos 
de doces conventuais são o Toucinho do 
Céu, a Sericaia, o Travesseiro ou as Tíbias 
de Braga. 

Conventual Sweets (Doces Conventuais 
in Portuguese) has its origins in the des-
serts that were made in monasteries and 
convents. The common ingredients are 
large quantities of egg yolk and sugar, 
and often almonds and cinnamon. Some 
examples of conventual sweets are Tou-
cinho do Céu, Sericaia, Travesseiro and 
Tíbias de Braga. 

Conventual Sweets
Docaria conventual
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Discover and live in...



Carga fiscal abaixo da média europeia.

Portugal é o 3º país mais pacífico do mundo numa 
amostra de 163 países (Global Peace Index 2019), 
o que assegura a possibilidade de viver com a sua 
família num ambiente seguro.

Portugal atravessa um momento favorável,com 
evolução positiva, tanto a nível económico como 
financeiro, sendo um dos melhores países da eu-
ropa para investir.

Com clima mediterrâneo temperado, Portugal 
tem um inverno suave e um verão ameno.
Graças à influência oceânica, as temperaturas rar-
amente atingem níveis extremos.

Lisboa tem sido distinguida com diversos prémi-
os de turismo: Melhor Destino Europeu, Melhor 
Destino Curta Duração na Europa, Melhor Desti-
no Europeu para Cruzeiros. Além disso, é uma das 
cidades com maior qualidade de vida no mundo.

Fácil e rápida mobilidade em toda a Europa.

Tax burden below the European average.

Portugal is the 3rd most peaceful country in the world 
in a sample of 163 countries (Global Peace Index 2019), 
which ensures the possibility of living with your family in 
a safe environment.

Portugal is going through a favorable moment, with pos-
itive evolution, both economically and financially, being 
one of the best countries in Europe to invest.

With a temperate Mediterranean climate, Portugal has a 
soft winter and a mild summer.
Thanks to oceanic influence, temperatures rarely reach 
extreme levels.

Lisbon has been honored with several tourism awards: 
Best European Destination, Best Short-Term Destination 
in Europe, Best European Cruise Destination. In addition, 
it is one of the cities with the highest quality of life in the 
world.

Easy and fast mobility throughout Europe.

Quais seriam os  
10 principais motivos
para viver em Portugal?

01 04

02 05

03 06

What would be the top 10 reasons 
to live in Portugal?



Em Portugal, 95% do território nacional tem 
acesso à internet de banda larga.

Em 2016, a Quality of Life Survey da Monocle 
apontou Lisboa como a 16ª cidade com maior 
qualidade de vida do mundo e 10a entre as ci-
dades europeias (Monocle, Quality of Life Survey, 
2016).

A região da grande Lisboa oferece um preço/m2 
muito inferior às principais cidades europeias.

In Portugal, 95% of the national territory has access to 
broadband internet.

In 2016, Monocle’s Quality of Life Survey
named Lisbon the 16th highest quality city in the world 
and 10th among European cities (Monocle, Quality of 
Life Survey, 2016).

The Greater Lisbon region offers a price / sqm much 
lower than the main European cities.

De acordo com especialistas da International Liv-
ing (IL), Portugal é o 9º melhor país do mundo 
para se reformar (Forbes Media LLC., International 
Living’s 10 Best Places to Retire Around the World
in 2017).

According to experts from International Living (IL), 
Portugal is the 9th best country in the world to retire 
(Forbes Media LLC., International Living’s 10 Best Places 
to Pull Around the World in 2017).
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A Porta da Frente Christie’s é uma empresa de mediação imobiliária que 
trabalha no mercado há duas décadas, focando-se nos melhores imóveis e 
empreendimentos, quer para venda quer para arrendamento. A empresa foi 
selecionada em 2012 pela prestigiada marca Christie’s para representar Por-
tugal, nas zonas de Lisboa, Cascais, Oeiras e Alentejo. A afiliação com a Chris-
tie’s International Real Estate conjuga o know-how local da Porta da Frente 
com a reputação e reconhecimento de uma marca global com 250 anos - o 
seu alcance internacional e as estratégias de marketing globais, permitindo 
à empresa ser uma mediadora única e exclusiva no segmento onde opera. A 
Porta da Frente Christie’s integra atualmente uma equipa com mais de 80 
profissionais sediados em escritórios em Lisboa, Cascais e Oeiras, especial-
izados em prestar um serviço integral de apoio aos seus clientes, em todas as 
etapas do negócio. A principal missão da Porta da Frente Christie’s é privile-
giar um serviço de excelência a todos os nossos clientes.

Porta da Frente Christie’s is a real estate brokerage firm that has been working in the 
market for two decades, focusing on the best real estate and developments, both for 
sale and for lease. The company has been selected in 2012 by the prestigious Christie’s 
brand to represent Portugal, in the areas of Lisbon, Cascais, Oeiras and Alentejo. Chris-
tie’s International Real Estate affiliation combines Porta da Frente’s local know-how 
with the reputation and recognition of a 250-year-old global brand - its international 
reach and global marketing strategies, enabling the company to be a unique mediator 
and exclusive in the segment where it operates. Porta da Frente Christie’s is currently 
part of a team of over 80 professionals based in offices in Lisbon, Cascais and Oeiras, 
specializing in providing a comprehensive support service to its clients, at all stages of 
the business. Porta da Frente Christie’s primary mission is to privilege excellent service 
to all our customers.

Quem é a
Porta da Frente  
Christie’s?
Who is Porta da Frente Christie´s?



Avenida da Liberdade, nº204

2º Esq | 1250-147, Lisboa

(+351) 213 806 110

Avenida Marginal, 8648 B

2750-427, Cascais

(+351) 214 826 830

Rua Doutor José da Cunha,

nº20A | 2780-187, Oeiras

(+351) 214 688 891

LISBOA CASCAIS OEIRAS

portadafrente.com

Um privilégio poder atendê-lo
A privilege to be able to serve you 


