
A NÃO PERDER EM
PORTUGAL

CASINOS DO ESTORIL E LISBOA
Portugal tem 11 casinos. O Casino do Estoril é 
considerado o maior casino da Europa.

PATRIMÓNIO MUNDIAL
Entre os muitos núcleos portugueses classificados 
Património Mundial pela Unesco está o centro 
histórico de Évora, a bela cidade que inspirou uma 
das famosas malas da marca Louis Vuitton.

ARQUITETURA
Sendo a mais antiga nação da Europa, Portugal 
orgulha-se do seu património histórico 
arquitetónico, onde se destaca o estilo manuelino, 
único no mundo, relacionado com os 
Descobrimentos portugueses dos séculos XV e 
XVI. Mas orgulha-se também da sua arquitetura 
contemporânea, com destaque para a conceituada 
Escola de Arquitetura do Porto, a que pertencem 
Álvaro Siza e Souto de Moura, dois arquitetos 
portugueses distinguidos com o Prémio Pritzker.

CABO DA ROCA
Numa visita ao Cabo da Roca poderá obter um 
certificado da sua presença no ponto mais 
ocidental da Europa.
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www.visitportugal.com

PORTUGAL
SHOPPING 
EXPERIENCE

ESTORIL, CASCAIS E SINTRA
Um passeio pela estrada marginal junto a Lisboa 
para conhecer as estâncias turísticas do Estoril 
e Cascais, continuando para Sintra cuja serra 
verdejante, pontuada de castelos e palácios, é 
considerada paisagem cultural do Património 
Mundial pela UNESCO.

VINHOS E ENOTURISMO
Em Portugal existem rotas de vinhos onde pode 
provar os vinhos das diferentes regiões vinícolas, 
visitar as quintas e adegas onde são produzidos 
e aí ficar instalado. Destacam-se as Rotas dos 
Vinhos Verdes, dos Vinhos do Douro e dos Vinhos 
do Alentejo.

PASSEIO NO DOURO
Nas encostas do rio Douro cultivam-se as uvas 
do vinho do Porto e dos vinhos de mesa do Douro, 
produzidos em casas centenárias que também 
dispõem de alojamento turístico. Um passeio no 
Douro é uma experiência inesquecível, sobretudo 
num cruzeiro, uma das formas mais cenográficas 
de conhecer este vale encantado.

FADO
Elevado á categoria de Património Imaterial da 
Humanidade, esta música do mundo 
genuinamente portuguesa é melhor apreciada no 
seu local de origem. Uma boa experiência é jantar 
numa casa de fados, à luz da vela e duma voz que 
canta o sentir e a alma portuguesa.

PASTEL DE NATA
O pastel de nata é o ex-libris da doçaria 
conventual portuguesa. Em Lisboa, a Fábrica dos 
Pastéis de Belém guarda desde a fundação, em 
1837, o segredo da receita original da sua 
variedade de pastel de nata.

GOLFE
Com cerca de 80 campos, com diferentes graus 
de dificuldade, mas sempre de grande qualidade 
e beleza paisagística e a certeza dum clima ameno 
durante todo o ano, Portugal é o melhor destino 
de golfe da Europa.



Porquê escolher Portugal para comprar as melhores 
marcas internacionais?
• Aqui encontra as grandes marcas de luxo originais a 

preços mais baixos que nos restantes países da 
Europa

• O acesso às lojas é rápido e confortável,  sem filas de 
espera.

• O atendimento é personalizado, com os colaboradores 
das marcas e a simpatia dos portugueses.

Onde pode encontrar as grandes marcas de luxo 
em Portugal?
• Em Lisboa concentram-se na Av. da Liberdade, a 10ª 

avenida mais luxuosa do mundo, bem no centro da 
capital, com as lojas instaladas em prédios de bela 
arquitetura do séc. XX.

• Nos arredores de Lisboa encontra o Freeport, o maior 
outlet da Europa. Vá a www.freeeport.pt para visitas 
organizadas e conhecer os benefícios para turistas.

• No Porto situam-se na zona da Av. da Boavista.

• azulejos decorativos, que forram prédios e 
monumentos e dão às nossas cidades uma 
característica tão peculiar.

• jóias de ouro e filigrana que se produzem no norte de 
Portugal, cujo design intemporal é anterior à 
fundação do país, em 1143. Em Portugal o ouro tem 19 
quilates, o teor mais elevado da Europa.

• cortiça, um produto que se está a destacar no design 
de moda e acessórios e que há muito é usado na 
indústria e em tecnologias de ponta, como nos 
programas espaciais da NASA. Portugal é o maior 
produtor mundial deste produto altamente ecológico 
e de enorme importância ambiental.

• calçado cuja qualidade, design e conforto fazem com 
que os sapatos portugueses sejam atualmente os 
segundos mais caros do mundo, depois da Itália. 
Destacam-se as marcas  Fly London, Cubanas, 
Armando Silva, Eureka, entre muitas outras.

• têxteis-lar, outra indústria que desde há longos anos 
está presente no mundo inteiro. Atualmente os 
têxteis-lar portugueses integram, entre outras, as 
coleções Ralph Lauren, Calvin Klein, Kenzo ou Tommy 
Hilfiger. Totalmente inovadores, fabricam-se em 
Portugal lençóis que não precisam de ser engomados 
ou que repelem mosquitos.

• produtos vintage, com realce para sabonetes com 
uma qualidade e design únicos no mundo, razão por 
que são apreciados por figuras tão mediáticas como 
Oprah Winfrey, entre outras. As principais marcas são 
Ach Brito e Confiança.

• tapetes de Arraiolos, belos trabalhos de lã, de 
produção exclusivamente manual segundo processos 
e padrões seculares.

• bordados e rendas que têm como expoente máximo 
o bordado Madeira, as colchas bordadas de Castelo 
Branco e os lenços de namorados, de Guimarães.

• cerâmicas e cristais, onde se destacam as porcelanas 
Vista Alegre, os cristais Atlantis e as cerâmicas 
Bordalo Pinheiro.

E na área dos vinhos e produtos gourmet: 
• vinhos de mesa,  hoje com lugar garantido  nas 

melhores garrafeiras de todo o mundo e distinguidos 
com os mais conceituados prémios do setor.

• vinho do Porto, originário do Douro, a mais antiga 
região vinícola demarcada do mundo, classificada 
Património Mundial pela UNESCO.

• conservas de peixe, preparadas com o melhor peixe 
do mundo, graças às condições únicas da costa 
atlântica portuguesa e a técnicas artesanais que 
integram os modernos processos de fabrico.

• azeite, verdadeiro ouro líquido da gastronomia 
portuguesa, que atualmente conquista os mais 
importantes galardões da especialidade.

• queijos de montanha inimitáveis, que podem ser 
secos ou de pasta mole, de cabra ou de ovelha e que 
se produzem um pouco por todo o país.

Em Lisboa, nas zonas da Baixa, Chiado, Bairro Alto e 
Príncipe Real encontra lojas vintage e de design 
contemporâneo, cuja estética realça a qualidade e 
beleza dos produtos que ali se vendem.

Para ajudar a planear as suas compras em Lisboa:
• www.golisbon.com/shopping
• www.lisbonshopping.pt
• www.visitlisboa.com
• www.lisbonlux.com

No Porto, também encontra lojas com o charme de 
épocas passadas, tanto na Rua de Santa Catarina, 
onde o bonito Café Majestic proporciona uma pausa 
para descanso, como na zona da Ribeira, dos Clérigos 
ou da Rua Miguel Bombarda.

Para ajudar a planear as suas compras no Porto:
• www.gooporto.com
• issuu.com/arptportonorte/docs/shopping

As lojas de rua ficam por vezes em áreas reservadas a 
peões e têm os seguintes horários:
• 10h às 19h (podem encerrar ao almoço entre as 13h e 

14h): lojas de produtos tradicionais portugueses, que 
encantam por serem únicas e peculiares.

• 10h às 19h ou 20h: lojas das grandes cadeias 
internacionais.

Nos Centros Comerciais as lojas funcionam das 10h às 
23h, 7 dias por semana.

PRODUTOS PORTUGUESES

HORÁRIOS

PORTUGAL
UM DOS MELHORES PAÍSES 
DA EUROPA PARA COMPRAS

AS GRANDES MARCAS 
INTERNACIONAIS DE LUXO


