
GOLF
LOVERS

ANOS



GOLF EM 

PORTUGAL
Portugal atrai cada vez mais visitantes pela sua 
variedade de paisagens e envolventes, onde o 
sol ameno é um privilégio presente durante mais 
de 250 dias por ano, enquadrado de norte a sul 
pela sua combinação de serra, campo e mar. É um 
paraíso para o golfista que aqui pode jogar prati-
camente todos os dias do ano, sempre apoiado
por excelentes serviços.

Portugal attracts more and more visitors for the va-
riety of landscapes and surroundings, where the mild 
sun is a privilege present for more than 250 days a 
year, framed from north to south by its combination 
of mountains, countryside and sea. It is a paradise for 
the golfer who can play practically every day of the 
year, always backed by excellent services.

GOLF IN...



Playing golf in Portugal stays in the memory of all who experience it. 
The reasons? Great courses in stunning scenery, year-round mild climate and 
the friendliness with which golfers are greeted. It is difficult to find a bet-
ter destination for a golf vacation. Elected for four consecutive years, be-
tween 2014 and 2017, as Best Golf Destination in the World at the World Golf 
Awards, Portugal has a great diversity of courses with appropriate charac-
teristics to the various levels of difficulty and budget available. 90 courses 
across the country, 57 of them have 18 holes and 9 are 27-hole courses with 
varied courses and great golf challenges, recognized by the most experi-
enced professionals.
Many of the courses were designed by renowned architects such as Robert 
Trent Jones Jr., Jack Nicklaus, Arthur Hills, Nick Faldo, Severiano Ballesteros, 
Henry Cotton, Rocky Roquemore or Arnold Palmer. They have in common the 
environmental quality and the harmony with which they integrate in Nature. 
Only the zone of the Lisbon Grid has 24 fields, extending from north to south 
of the country. Discover some of the most iconic.

Jogar golfe em Portugal fica na memória de todos os que experimen-
tam. Os motivos? Excelentes campos em cenários deslumbrantes, clima 
ameno o ano inteiro e a simpatia com que os golfistas são recebidos. É 
difícil encontrar melhor destino para umas férias de golfe. Eleito por quat-
ro anos consecutivos, entre 2014 e 2017, como Melhor Destino de Golfe do 
Mundo nos World Golf Awards, Portugal tem uma grande diversidade de 
campos com características adequadas aos vários níveis de dificuldade e 
de orçamento disponível. 90 campos em todo o país, 57 têm 18 buracos 
e 9 são campos de 27 buracos, com traçados variados e com grandes de-
safios de golfe, reconhecidos pelos profissionais mais experientes. 
Muitos dos campos foram desenhados por arquitetos reconhecidos como 
Robert Trent Jones Jr., Jack Nicklaus, Arthur Hills, Nick Faldo, Severiano 
Ballesteros, Henry Cotton, Rocky Roquemore ou Arnold Palmer. Têm em 
comum a qualidade ambiental e a harmonia com que se integram na Na-
tureza. Só a zona da Grande Lisboa conta com 24 campos, estenden-
do-se de norte a sul do país. Descubra alguns dos mais icónicos.



O campo de golfe, desenhado pelo conceituado 
arquiteto americano, Rocky Roquemore, foi imag-
inado como sendo um espaço verde de eleição 
para os residentes e golfistas. Um ponto de en-
contro com a Natureza. Os aspetos ambientais 
foram tidos em especial atenção, conduzindo à 
criação de um Sistema de Gestão Ambiental, o 
que permitiu ao golfe do Belas Clube de Campo 
ser o primeiro campo de golfe da Europa a pos-
suir a bandeira ISO e o primeiro em Portugal e na 
Península Ibérica a obter a certificação GEO (Golf 
Environment Organisation), uma distinção inter-
nacional de grande notoriedade, estabelecendo
uma relação exemplar com os seus parceiros.

The golf course, designed by the renowned American
architect Rocky Roquemore, was imagined as being 
a green space of choice for residents and golfers. A 
meeting point with nature. The environmental aspects 
were taken into special consideration, leading to the 
creation of an Environmental Management System, al-
lowing Belas Clube de Campo golf to be the first golf 
course in Europe to have the ISO flag and the first in 
Portugal and in the Iberian Peninsula to obtain the 
GEO (Golf Environment Organization) certification, an 
international distinction of great notoriety, establish-
ing an exemplary relationship with its partners.

COUNTRY CLUB

PORTUGAL ATRAI MUITOS
GOLFISTAS, NÃO SÓ
PELAS SUAS PAISAGENS 
MAS TAMBÉM PELA 
QUALIDADE DOS CAMPOS

CLUBE CAMPO

BELAS



Tróia localiza-se a sul de Lisboa, um pouco mais 
abaixo da costa, e pode aceder-se ao clube de golfe 
através de uma fantástica travessia de Setúbal até à 
Península de Tróia. É nesta península que este peque-
no paraíso se encontra, criando um cenário mágico 
entre o Oceano Atlântico, o Estuário do Sado e a Ser-
ra da Arrábida. Desenhado pelo arquiteto de golfe 
norte-americano Robert Trent Jones Senior, o Tróia 
Golf foi eleito em 2011 como um dos melhores cam-
pos de golfe do mundo pela Rolex, passando a figu-
rar no guia The Rolex World’s Top 1.000 Golf Cours-
es. Recentemente a revista Golf World considerou o 
Tróia Golf o 17º melhor campo de golfe da Europa 
Continental, passando assim a integrar a lista de 2017 
dos “Top 100 Resorts de Golf na Europa Continental”.

Tróia is located to the south of Lisbon a little far-
ther down the coast, and you can reach the club 
via a lovely short ferry crossing from Setubal to 
the Peninsula of Troia. It’s on this peninsula that 
Tróia lies, wedged between the Atlantic Ocean, 
the Sado Estuary and the Serra da Arrábida and 
the setting is magical. Designed by North Amer-
ican golf architect Robert Trent Jones Senior, 
Tróia Golf was voted one of the best golf courses 
in the world by Rolex in 2011 and featured in the 
Rolex World’s Top 1.000 Golf Courses guide . 
Recently, Golf World magazine considered Tróia
to be the 17th best golf course in Continental Eu-
rope, thus becoming part of the 2017 list of “Top 
100 Golf Resorts in Continental Europe”.

TRÓIA 
GOLF 



Delimitada a leste pela capital Lisboa, a sul pelo estuário
do Tejo e a oeste e a norte pelo Atlântico, esta região é
um local extraordinário para a prática do golfe com pais-
agens inesquecíveis. Entre estas paisagens estão a Serra
de Sintra - parte do Parque Natural Sintra Cascais, um
cenário espetacular para o resort Penha Longa. Ainda 
que o resort tenha sido desenvolvido para incluir 27 bu-
racos e um hotel de cinco estrelas, a área ainda mantém 
a sua beleza, charme e sensação de isolamento. Existem 
dois campos na Penha Longa, o verdadeiro campeona-
to Atlântico, e o excelente Mosteiro de 9 buracos. O At-
lântico, desenhado por Robert Trent Jones Jr., foi inau-
gurado em 1992 e já foi palco do Open de Portugal em 
1994. O percurso serpenteia as colinas em torno do lado 
sul do clube, proporcionando algumas das melhores 
vistas sobre as cidades costeiras do Estoril e Cascais.

Bordered in the east by the capital city Lisbon, in the 
south by the Tagus estuary and in the west and north 
by the Atlantic, this region is a wonderful place to visit 
with its lovely coastal towns, mountainous regions and 
beautiful lush countryside. Set amongst this landscape 
are the Sintra Mountains – part of the Sintra Cascais Na-
ture Park, a spectacular backdrop for the Penha Longa 
resort. In fact, the name Penha Longa translates as ‘long 
rock’. Even though the resort has been developed to
include 27 holes and a five-star hotel, the area still 
maintains its beauty, charm and secluded feel. There 
are two courses at Penha Longa, the true championship 
standard Atlântico, and the excellent 9-hole Mostei-
ro. The Atlântico, designed by Robert Trent Jones Jnr, 
opened in 1992 and received such acclaim that it played 
host to the Portuguese Open in 1994. The course winds 
its way up and down the hills around the south side of 
the clubhouse providing the most amazing views.
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One of the most historically important golf clubs in the coun-
try, Estoril Golf Club was instrumental in forming the Portu-
guese Golf Federation in 1949. The club hosted twenty edi-
tions of the national Open championship, from its inception 
in 1953 until 1987. The modern-day golf complex extends to 
27 holes, with tight fairways positioned on either side of the 
highway. The main 18-hole course at Estoril is rather hilly and 
it’s also rather short – measuring only around 5,200 metres. 
Holes of particular distinction include the par fours at the 
short downhill 3rd and right doglegged 9th.

Um dos clubes de golfe com maior importância 
histórica no país, desenhado por Philip Mackenzie 
Ross, o Clube de Golf do Estoril foi fundamental na 
formação da Federação Portuguesa de Golfe em 
1949. O moderno complexo de golfe estende-se por 
27 buracos, com fairways apertados posicionados em 
ambos os lados da Auto-Estrada. O principal campo 
de 18 buracos no Estoril é bastante elevado e também 
bastante curto - medindo apenas cerca de 5.200. Os
buracos de particular distinção nos nove primeiros in-
cluem os par quatro na 3ª descida curta e a 9ª direita.

GOLF CLUB

CLUBE DE GOLF DO

ESTORIL 



O campo de Golfe do Jamor, local onde está so-
diada a Federação Portuguesa de Golfe, encon-
tra-se a apenas 15 minutos de Lisboa c também 15 
minutos de Cascis, no Parque Nacional do Jamor, 
Campo de golfe de 9 buracos, par 34, distribuídos 
por tês par 3, cinco par 4 um par.5, oferece a todos 
os jogadores um excelente desafio, O (desenho do 
campo, tal como o seu comprimento, tem como 
objetivo facilitar o jogo para os jogadores princip-
iantes. Os particantes mais experientes, por outro 
lado, também encontrario muitas dificuldades para 
jogar a PAR do campo. De destacar o excelente 
buraco 4, o par 5 buraco 6 e o 8.

The Golf Course of Jamor, where the Portuguese 
Golf Federation is located, is only 15 minutes from 
Lisbon and 15 minutes from Cascais, located in the 
National Park of Jamor. A 9-hole golf course, PAR 
34, spread over three PAR 3, five PAR 4 and one 
PAR 5, offers all players an excellent challenge. 
The field design, such as its length, is intended 
to facilitate game play for beginner players. More 
experienced practitioners, on the other hand, will 
also find it difficult to play PAR on the pitch.
Of note is the excellent hole 4, the huge PAR 5 hole 
6 and the beautiful hole number 8.

JAMOR 



Oitavos Dunes is a most recent addition in golf-
ing terms to the area and was inaugurated in 
September 2001. The location of Oitavos Dunes 
is on land at the most westerly tip of Europe and 
the course mixes wondrous views of the Atlantic 
Ocean with the stunning backdrop of the Sintra 
Mountains.
Oitavos Dunes is a par 71 course that measures 
just over 6,300 metres from the competition 
tees. All the holes flow well and have testing 
hazards and excellent greens that are always 
firm and fast and full of slopes and borrows. 
Host to four Portuguese Opens, the old fash-
ioned “out-and-back” routed Oitavos was the 
first golf course in Europe to receive
Audubon Gold Certification.

O Oitavos Dunes é uma adição mais recente 
em termos de golfe para a área e foi inau-
gurada em setembro de 2001. O Oitavos sit-
ua-se na ponta mais ocidental da Europa e o 
campo combina vistas maravilhosas sobre o
Oceano Atlântico com o deslumbrante 
cenário da Serra de Sintra.
Campo par 71 que mede pouco mais de 
6.300 metros dos tees da competição. Todos 
os buracos fluem bem e têm níveis de teste 
e excelentes greens que são sempre firmes e
rápidos, cheios de declives. Anfitrião de 
quatro Opens portugueses, o Oitavos Dunes 
foi o primeiro campo de golfe da Europa a 
receber a Audubon Gold Certification.

OITAVOS



Porta da Frente Christie’s spoke with Nuno Bastos, director 
of Oitavos Dunes, which reinforced the importance of this 
club in the national golf scene:

Please tell us a little bit about the history of this field. 
The history of the Oitavos Dunes is based on the vision
of a man - Carlos Montez Champalimaud - who trans-
formed an entire region, Quinta da Marinha: uninhabitable, 
of great natural beauty, that constituted a whole coastal 
area near the village of Cascais. This man started the de-
velopment of this region as a private residential area, as 
a high-quality holiday resort and as an exceptional sports 
property.

Conte-nos um pouco da história deste campo.
A história do Oitavos Dunes tem como base a visão de
um homem - Carlos Montez Champalimaud – que trans-
formou toda uma região, a Quinta da Marinha: inabitável,
de uma grande beleza natural, e constituía toda uma 
zona costeira próxima da vila de Cascais. Este homem 
iniciou o desenvolvimento desta região como uma zona
residencial privada, como uma estância de férias de qual-
idade e como uma propriedade desportiva excecional.

Porta da Frente Christie’s falou com Nuno 
Bastos, diretor do Oitavos Dunes, que nos 
reforçou a importância deste clube no 
panorama de golfe nacional:A



Quais as principais características diferenciadoras do Oitavos Dunes?
O Oitavos Dunes encontra-se em pleno parque Natural Sintra-Cascais, entre 
pinheiros e dunas reflorestadas, bordejando o Oceano Atlântico ao longo da 
sua extensão e dos seus 18 buracos. E se o Oceano está sempre presente, de 
alguns buracos como o 9, 10, 11 e 14 disfruta-se das bonitas paisagens da Serra 
de Sintra e do Cabo da Roca em todo o seu esplendor. Três outras grandes 
características são diferenciadoras do Oitavos Dunes. O facto de ter sido con-
cebido e construído com uma Certificação Ambiental da conhecida organ-
ização Americana Audubon International tornou-o no primeiro campo da Eu-
ropa e segundo no mundo a atingir o estatuto de Gold Signature Sancturary 
Status. A segunda, o facto de Oitavos estar classificado na 55ª posição na lista
dos melhores 100 campos de golfe do Mundo, um ranking estabelecido pela 
revista americana Golf Magazine. A votação para este ranking é feita por um 
painel de “experts” em design, manutenção e operação de campos de golfe, 
constituído por arquitectos, antigos campeões, jornalistas e conhecedores do 
mundo do golfe. A terceira, o facto de o “Oitavos Dunes” estar apetrechado 
de generosas áreas de treino, que permitem a angariação de grupos de golf-
istas acompanhados dos seus profissionais de golfe.

What are the main distinguishing features of Oitavos Dunes?
The Oitavos Dunes is located in the heart of the Sintra-Cascais Natural Park, 
between pines and reforested dunes, bordering the Atlantic Ocean along its 
length and its 18 holes. And if the ocean is always present, from some holes like 
the 9, 10, 11 and 14 you can enjoy the beautiful landscapes of the Serra de Sintra 
and Cabo da Roca in all their splendor.
Three other great features are distinctive of the Oitavos Dunes: the fact that 
it was designed and built with an Environmental Certification from the well-
known American organization Audubon International. Oitavos became the first 
field in Europe and second in the world to achieve the status of Gold Signature 
Sancturary Status. Secondly, the fact that Oitavos is ranked 55th in the list 
of the world’s top 100 golf courses, a ranking set by the US Golf Magazine. 
The vote for this ranking is made by a panel of experts in golf course design, 
maintenance and operation, made up of architects, former champions, journal-
ists and connoisseurs of the golf world. The third is the fact that the “Oitavos 
Dunes” is equipped with generous training areas that allow the grouping of 
golfers with their golf professionals.



Sentem uma maior procura nacional ou internacional? 
Como descreveriam o vosso cliente “habitual”?
Felizmente a procura das nossas instalações, sobretu-
do que se refere ao “ Oitavos Dunes” e a que se refere 
ao “The Oitavos Hotel”, tem uma procura tanto Nacion-
al como Internacional. Na realidade o Oitavos Dunes 
tem uma estratégia de exploração dupla. A primeira 
vertente baseia-se na venda de Membership e direitos 
de utilização exclusivos do campo, vocacionada para 
todo o mercado local que pretende jogar golfe durante 
todo o ano. A segunda vertente estratégica baseia-se 
na atracção de turistas golfistas, que escolhem Portu-
gal para jogar Golf nas suas férias e quando o tempo, 
sobretudo a Europa, não permite que estes golfistas 
joguem nos seus próprios países. Tirando partido pois 
das boas condições climáticas ao longo do ano, Portu-
gal e particulamente o Oitavos conseguem atrair golf-
istas dos grandes mercados Europeus, Reino Unido, 
França, Áustria, Suiça e Holanda para mencionar alguns 
dos países europeus, e conseguimos também, dada a 
nossa posição de 55º melhor campo de golfe no mun-
do, de atrair golfistas de mercados como o USA, Japão, 
China e Austrália.

Do you notice an increased national or international «de-
mand? How would you describe your client?
Fortunately, the demand for our facilities, especialiy for the 
“Oitavos Dunes” and for “The Oitavos Hotel”, has both na-
tional and international demand. In fact, Oitavos Dunes has a 
dual exploration strategy.
The first strand is based on the sale of Membership and ex-
clusive use rights of the field, aimed at the entire local market 
that intends to play golf all year round. The second strate-
gic aspect is based on the attraction of touristic golfers, who 
choose Portugal to play Golf on their vacations and when 
the weather, especially in Europe, does not allow these golf-
ers to play in their own countries. Taking advantage of the 
good climatic conditions throughout the year, Portugal and 
particularly Oitavos manage to attract golfers from the great 
European markets, the United Kingdom, France, Scandinavia, 
Germany, Austria, Switzerland and the Netherlands to men-
tion some of the European countries. Our position as the 55th 
best golf course in the world, attracts golfers from markets 
such as USA, Japan, China and Australia.



Onde se hospedar quando se pretende jogar no Oita-
vos Dunes?
O hotel “The Oitavos” é uma excelente opção. Disponi-
biliza 142 quartos, o quarto standard com uma área de 
64m2 e as suites o dobro, cada um com a sua varanda 
privada e vista para o Oceano ou o campo de golfe. 
Proporcionamos um serviço único – Golf In / Golf Out. 
Isto significa que o cliente tem acesso direto ao campo 
partindo do hotel, dado que o Hotel tem o seu próprio 
Caddy master, com buggies e trolleys, e um serviço de 
check-in e Pro-Shop para os seus hóspedes.

Where to stay when someone wants to play golf in
Oitavos Dunes?
“The Oitavos” hotel is an excellent option to stay in Cascais. 
It offers 142 rooms, the standard room with an area of 64 
sqm and the double suites, each with its private balcony 
and views of the Ocean or the golf course. We provide a 
unique service - Golf In / Golf Out. This means that the 
client has direct access to the course from the hotel, since 
the Hotel has its own Caddy master, with buggies and trol-
leys, and a check-in and Pro service-Shop for its guests.



Têm registado uma maior procura em Portugal como 
destino de golfe?
Portugal é reconhecido como um dos principais desti-
nos de golfe a nível mundial, e a sua reputação vai mui-
to para além da Europa, alargando-se aos mercados 
americano e asiáticos. Quer Lisboa quer o Algarve têm 
sido galardoados com prémios de grande prestígio 
devido à qualidade golfística e dos serviços que são 
disponibilizados nos campos e hotéis.
No que se refere especificamente ao Oitavos Dunes, e 
após 17 anos de exploração, é gratificante verificar que 
a aposta feita na construção de um grande campo de 
golfe, conjuntamente com a aposta feita na construção 
de estruturas hoteleiras e desportivas tem produzido 
resultados muito positivos, que se espera venham a 
registar ainda um maior sucesso nos anos vindouros.

Is there a greater demand (and also recognition) in Portugal 
as a golf destination?
Portugal is recognized as one of the leading golf
destinations worldwide, and its reputation goes far 
beyond Europe, and begins to extend to the Ameri-
can and Asian markets as well. Both Lisbon and Al-
garve have won several prizes of great prestige due 
to the quality of their golf offer and the services that 
are available in the fields and hotels. Regarding the 
Oitavos Dunes specifically, after 17 years of explora-
tion, it is very gratifying to note that the investement 
made in the construction of a great golf course, 
along with the hotel and sports structures has pro-
duced very positive results, which are expected to 
be even more successful in the years to come.



ANOS

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE GOLFE
https://portal.fpg.pt/
 
Telefone/ Phone: +351 21 412 37 80
Email: fpg@fpg.pt  
Morada/ Address: Rua Santa Teresa do Menino Jesus 
Nº6, 17º andar Miraflores
1495-048 Algés – PORTUGAL

ROYAL ÓBIDOS SPA & GOLF RESORT 
https://www.royalobidos.com/pt/golfe.html

Telefone/ Phone: +351 262 965 220
Email: golf.reservations@royalobidos.com
Morada/ Address: Cabeço da Serra (Coordinates 
39°24’21.3”N 9°14’23.3”W), Óbidos, Leiria, 2510-665, 
Portugal

TROIA GOLF
https://www.troiaresort.pt/troia-golf/

Telefone/ Phone: +351 265 494 024
Email: golf@troiaresort.pt
Morada/ Address: 7570-789 Carvalhal GDL | Portugal

QUINTA DA MARINHA HOTEL
https://www.quintadamarinha.com/

Telefone/ Phone: +351 214 860 100
Email: reservations@quintadamarinha.com
Morada/ Address: Quinta da Marinha
Rua das Palmeiras, n.º 247
2750-005 Cascais, Portugal

OITAVOS DUNES GOLF
https://oitavosdunes.com/

Telefone/ Phone: +351 21 486 06 00
Email: info@oitavosdunes.pt
Morada/ Address: Quinta da Marinha, Lote 64
2750-040 Cascais

CLUBE DE GOLF DO ESTORIL
http://www.clubegolfestoril.com/

Telefone/ Phone: +351 214 680 176
Email: secretaria@clubegolfestoril.com
Morada/ Address: Av. da República, s/n  -  2765 - 273 
Estoril 
 

GOLFE BELAS CLUBE DE CAMPO
https://www.belasclubedecampo.pt/golfe/

Telefone/ Phone: +351 219 626 640 
Email: golfe@planbelas.pt
Morada/ Address: Alameda Aqueduto, 
Escritórios 2605-193 Belas Clube de Campo 



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 


