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MENSAGEM DO PRESIDENTE MESSAGE FROM THE PRESIDENT 

euroAtlantic airways
ANYTIME, ANYWHERE!
Este Verão foi determinado por muito trabalho, novos destinos com prepara-

ção e organização para o Inverno. Já fechámos contratos para esta época que 

serão marcados sobretudo pela peregrinação a Meca, o famoso Hajj, consid-

erado um dos últimos “Cinco Pilares do Islão” (Arkan). Começámos também 

com os preparativos da próxima Volta ao Mundo, que começa logo no início 

do próximo ano (2015). Estas Voltas ao Mundo que temos realizado quase 

todos os anos, exigem uma preparação bastante antecipada e muito exigente, 

pois envolvem muitas burocracias, autorizações governamentais, catering e 

handling VIP em vários países, selecção de tripulantes (que falam francês elo-

quentemente) e assim sucessivamente. É um serviço de Primeira Classe! Os 

nossos passageiros são exigentes e nós queremos surpreender os mesmos 

todos os anos, com um serviço excepcional e memorável, pois esta é, sem 

dúvida, uma “viagem de sonho”. Estas experiências multiculturais têm moldado 

a própria identidade de uma empresa que procura fazer de cada encontro uma 

oportunidade de crescimento. 

À data, podemos orgulhar-nos de ter aterrado em mais de 545 aeroportos 

em 164 países em todo o mundo (de um total de 194 conhecidos). Com a 

nossa experiência e profissionalismo - aliados a uma forte criatividade, temos 

conseguido superar várias barreiras neste mercado tão competitivo e este 

ano não foi diferente dos anteriores:  adquirimos mais um Boeing 767-300ER 

(CS-TRW) para fazer frente a todos os pedidos, novos mercados e negócios. 

Os resultados positivos que atingimos são fruto do trabalho de uma equipa 

dinâmica e muito dedicada. Estes estão, igualmente, dependentes de todos 

os clientes e parceiros a quem fazemos questão de nos dirigir sempre com 

transparência e personalização.  Acreditamos, sinceramente, que o sucesso da 

euroAtIantic airways será sempre um reflexo do sucesso dos seus próprios 

clientes. Desejo-lhe uma óptima viagem na companhia de mais uma edição da 

nossa revista de bordo e de toda a tripulação euroAtlantic airways.

euroAtlantic airways
ANYTIME, ANYWHERE!
This Summer was synonymous of hard work, new destinations, preparation and or-

ganization for winter. We have already closed contracts for this season, regarding 

the famous Hajj flights by the pilgrimage to Mecca, one of the last “Five Pillars of 

Islam” (Arkan). 

We have also began preparations for the World Tour, that starts in the beginning of 

next year. These World Tours, which we have been doing almost every year, require 

an early and demanding preparation, as they involve a lot of bureaucracies, gov-

ernmental permits, catering and VIP handling in several countries, selection of crew 

(which speak French fluently) and so on. This is a First Class Flight. Our passengers 

are very demanding and we aim to surprise them every year with an outstanding 

and memorable service, as this is unquestionably a “Dream Trip”.  These multicultural 

experiences have shaped the identity of a company that aims to turn every encounter 

into a growth opportunity.

Up until today, we can be proud of having landed in more than 545 airports in 164 

countries around the world (a total of 194 known).  With our experience and profes-

sionalism, coupled with a strong creativity, we have managed to overcome several bar-

riers in the market and this year was no different, we acquired a Boeing 767-300ER 

(CS-TRW), to deal with all clients’ requests, new markets and business.

The positive results achieved each year are made possible by the work of a very 

dedicated and dynamic team. Those results are, likewise, dependent on all our cus-

tomers and partners to whom we always intend to address in a transparent and 

personalized way.  We sincerely believe that the success of euroAtlantic airways will 

always be a reflection of the success of its own customers. I wish you a great trip 

in the company of another edition of our in-flight magazine and the whole crew of 

euroAtlantic airways.
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NOTÍCIAS EUROATLANTIC EUROATLANTIC NEWS 

A euroAtlantic airways não podia estar mais orgulhosa da sua equipa. São 

eles que trabalham e dedicam-se arduamente para o crescimento diário 

da empresa. O apoio deles não é apenas das 9h às 18h, mas sim constante. 

As participações nas maratonas, nas corridas de karts e nas competições 

de vela são o exemplo disso. 

A competitividade é de “família”, desde o desejo de ser a melhor com-

panhia aérea, como a vontade de chegar ao pódio em todas as actividades 

em que a nossa equipa participa. Como foi o caso das corridas de kart, 

no Kartódromo International de Palmela, num evento patrocinado pela 

Soltrópico, da qual o terceiro lugar estava marcado para a euroAtlantic.

EuroAtlantic airways couldn´t be prouder of their team. It is they who work and 

dedicate themselves for the daily growth of the company. Their support is not 

only from 9am to 6pm, but constant. The kart racing, the running the marathon 

and the sailing competitions are the pure example of that. 

Competitiveness runs in the “family”, from the wish to become the best airline 

company, to the will of making it to the podium in all the activities our team 

participates in. As was the case of the kart race in the International racing track 

in Palmela, an event sponsored by Soltrópico, which led euroAtlantic´s team to 

third place.
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CARTÃO DE EMBARQUE BOARDING PASS

Kuala Lumpur, a maior cidade e a capital do país, é composta por uma 

grande variedade de culturas e considerado um paraíso gastronómico. Jalan 

Alor, situado no coração da capital, é um dos locais mais populares para 

testar o paladar. Desde os anos 90 que a Malásia passou a desenvolver-se 

em áreas como a informática, permitindo novas oportunidades e maior 

desenvolvimento, deixando em segundo plano a agricultura que anterior-

mente dominava o país. 

Experiências não vão faltar quando for para o Sudeste Asiático. É dono das 

maiores torres gémeas do mundo, as Torres Petronas. A ponte que une es-

tas torres foi onde filmaram uma cena do filme “Armadilha” (Entrepment), 

com Sean Connery e Catherine Zeta-Jones em 1999.

O mercado central, Chinatown e Little India são os pontos turísticos mais 

populares. É no mercado onde se encontra qualquer tipo de arte e artesa-

nato típico. Para uma área cultural e uma zona comercial, Chinatown exibe 

belíssimas construções e templos de Património Histórico. Por outro lado, 

Little India oferece um vislumbre do estilo de vida da comunidade indiana. 

O ponto mais da alto da Malásia tem 4.095 metros de altitude e é o ter-

ceiro monte mais alto do Sudoeste Asiático. Monte Kinabalu é um dos des-

tinos favoritos entre os aventureiros para percorrer trilhas no meio do 

mato, tem também um sistema ecológico com milhares de plantas e vida 

selvagem. 

Declarada Património Mundial pela UNESCO, Malaca é uma cidade com 

vestígios portugueses. A Igreja de São Paulo e a Porta de Santiago da For-

taleza são lembranças que ainda lá permanecem desde o século XVI. Em 

tempos um porto comercial, um rico património cultural com influências 

europeias.

Conheça as fabulosas cavernas sagradas Batu. Formadas por três cavernas 

principais e outras de menor dimensão, tornaram-se um lugar de culto na 

Ásia. O local é coberto por estátuas sagradas, uma delas sendo a de Muru-

gan, Deus hindu da guerra e vitória, exposta à entrada da caverna principal, 

que não só atraí turistas como um grande número de fiéis anualmente.

Kuala Lumpur, the biggest city and capital of the country, has a wide variety of 

cultures and is considered a gastronomic paradise. Jalan Alor, located in the heart 

of the capital, is one of the most popular places to test the taste buds. Since the 

early 90´s, Malaysia started developing in areas like computer science, allowing 

new opportunities and a bigger development, leaving in second plan agriculture 

that used to dominate the country. 

For those who are looking for a holiday destination by the beach, with nature, 

mountains and breathtaking scenarios, Malaysia is the perfect place to visit. Ex-

periences will not be in fault if you travel to Asia. Owner of the tallest twin towers 

in the world, the Petronas Towers. The bridge that joins these towers, is where a 

scene from the movie Entrapment, with Sean Connery and Catherine Zeta-Jones, 

was shot in 1999.

The central market, Chinatown and Little India are also popular tourist hotspots. 

In the market you can find every type of typical arts and crafts. For a cultural 

area and a shopping area, Chinatown flaunts beautiful constructions and temples 

of World Heritage. On the other hand, Little India offers a glimpse of the Indian 

community´s lifestyle. 

The highest peak in Malaysia is 4.095 meters tall and is the third highest peak 

in Southeast Asia. Mount Kinabalu is one of the favorite destinations amongst the 

adventurers to follow trails amidst the woods; it also has a vast ecologic system 

with thousands of plants and wildlife.

Declared World Heritage by UNESCO, Malacca is a city with Portuguese traces. St. 

Paul´s Church and Santiago´s gate are memories that still remain since the 16th 

century. A commercial port back in the day, a rich cultural heritage with European 

influences is one of the most sought out places.

The amazing Batu Caves is something you cannot miss. It consists in three main 

caves and others of smaller dimension, turning them into Asia´s worship place. It 

is covered by sacred statues, one of them being of Murugan, Hindu God of war, 

victory, wisdom and love, placed outside the caves. Not only does it attract tourists, 

but also a large amount of faithful men and women annually.

Photo credit: devinkho / www.freeimages.com
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MALÁSIA
Malaysia

Conquistado pelos Portugueses em 1511, o ter-
ceiro menor estado da Malásia, Malaca formou-se 
numa colônia portuguesa. Passando pelos Holan-
deses e mais tarde pelo Britânicos, foi em 1957 
que o Reino Unido concedeu a independência à 
Federação Malaia.

Discovered by the Portuguese in 1511, the third smal-
lest state in Malaysia, Malacca formed itself into a Por-
tuguese colony. Later by the Dutch and by the British, 
in 1957 the United Kingdom granted independence to 
the Federation of Malaya.
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CARTÃO DE EMBARQUE BOARDING PASS

Uma das atracções mais procuradas é a Mesquita de Hassan II. Trata-se 

de um monumento que deu início à construção em 1985 mas foi apenas 

8 anos depois, em 1993, que foi finalmente inaugurada. Exibe detalhes em 

mármore, granito, madeira e mosaicos que enfeitam os tectos, pavimentos 

e as colunas. Este lugar sagrado acomoda até 100.000 fiéis durante as pe-

regrinações, mas durante todo o ano passam por lá milhares de habitantes 

locais e turistas pois é a única mesquita que permite a entrada a não muçul-

manos. 

Para um dia de compras, a velha medina é perfeita para esvaziar a carteira. 

As ruas repletas de comércio tradicional onde se pode encontrar tudo de 

mais barato. Mesmo que não queira gastar dinheiro, visitar o mercado é 

uma prática que não pode perder. Dá lhe o gosto daquilo que realmente 

é Marrocos. 

O Hammam é uma experiência maravilhosa e uma óptima maneira de criar 

uma ligação com os marroquinos. Estas casas de purificação e vivência cul-

tural existem em quase todas as cidades. As casas têm quartos separados 

para cada sexo, nunca irá encontrar um hammam público que misture os 

dois. Os Hoteís oferecem um hammam privado aos seus hóspedes. Aqui a 

experiência é diferente, no sentido em que normalmente são mais luxuosos 

e mais caros. 

A zona costeira chamada Corniche, é uma zona de calçada onde pode en-

contrar variados restaurantes e clubes nocturnos. É onde os locais vão para 

descontrair e se divertir. Caminhe à beira mar e aproveite para almoçar um 

tajine – um prato confeccionado num recipiente de barro tipicamente mar-

roquino que são cozinhados ao vapor e estufados. 

Casablanca é também o cenário para o filme, com o mesmo título, de 1942 

que teve a participação de Humphrey Bogart and Ingrid Bergman. Vencedor 

de 3 Oscars, é considerado o filme mais romântico da história cinematográ-

fica e um clássico que tornou a cidade mundialmente famosa.

One of the most sought out attractions is the Hassan II Mosque. A monument 

that started its construction in 1985 but it was only 8 years later, in 1993, that it 

was finally inaugurated. It flaunts details in marble, granite, wood and mosaics that 

design the ceilings, floors and columns. This sacred place accommodates 100.000 

pilgrims, but every year, thousands of locals and tourists visit the mosque that al-

lows the entry of nonbelievers.

For a shopping spree, old medina is perfect to empty out your wallet. The streets 

are filled with traditional trade where you can find everything for a cheap price. 

Even if you don´t want to spend money, visiting the market is something you can´t 

miss. It shows what Morocco is all about. 

The Hammam is a wonderful experience and a great way to bond with the 

Moroccans. They exist in almost every city. The houses are divided into female and 

male sections; you will never find a public Hammam that mixes both sexes. Hotels 

offer a private Hammam for its guests. The experience is different, in the sense of 

it being more luxurious and expensive. 

The coastal area called Corniche, has a long sidewalk with several restaurants and 

nightclubs. It is where the locals go to chill and have fun. Walk by the ocean and 

try the traditional Moroccan tajine – a dish cooked in a clay pot that is steamed 

and braised.

Casablanca is also the scenario to the 1942 American romantic drama with the 

same title that stars Humphrey Bogart and Ingrid Bergman. Winner of 3 Oscars, 

it is considered the most romantic film in the history of motion picture and a true 

classic that made this city world famous.

Photo credit: sdesmond / www.freeimages.com

Photo credit: mordoc / www.freeimages.com
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Casablanca é a capital económica e industrial do 
país devido à sua localização junto ao mar. Trans-
mite uma beleza vinda das suas construções e 
mesquitas, das cores vivas dos tapetes, tecidos e 
especiarias espalhas pela cidade.

Casablanca is the economic and industrial capital of 
the country due to its location by the sea. Its beauty 
comes from the constructions and mosques and all the 
bright colors coming from fabrics, carpets and spices 
scattered through the city.

MARROCOS
Morocco
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CARTÃO DE EMBARQUE BOARDING PASS

Menorca
Localizada a menos de uma hora da península, considerada a mais tranquila 

das ilhas Baleares e reconhecida pelo UNESCO como Reserva da Biosfera 

em Outrubro de 1993. A ilha tem traços de colonizações passadas, preserva 

pontos históricos das quais merecem ser visitado. Navetas de Es Tudons 

que datam desde 1400 aC, Ruínas de Talatí de Dalt e as Ruínas de Trepucó 

são alguns dessas atracções da cultura pré-histórica. Foi até tempos re-

centes um ponto de passagem devido á sua posição marítima, sendo, aos 

navegadores, um ponto de escala e abrigo.  

Em Mahón (a capital), o porto é um spot obrigatório para passear seja de 

barco ou a pé. Enquanto neste local, vá até à rua San Sebastián onde vai 

se deslumbrar com a vista panorâmica. Menora tem mais praias do que 

Maiorca e Ibiza juntas. Mais de 216 km de areia fina e esbranquiçada cobre 

o litoral. 

Menorca
Located an hour away from the peninsula, considered the most tranquil of the 

Balearic islands, acknowledged as Biosphere Reserve by UNESCO in 1993, 

Menorca maintains historical features that deserve being visited. Navetas de Es 

Tudons date back to 1400 b.C., Ruins of Talatí and Trepucó Ruins are few of the 

pre-historical locations. It was until recent times, a crossing point and shelter to the 

navigators due to its strategic maritime position. 

In Maó (the capital) the harbor is a must go place to wander around by boat or 

by foot. While in the area, go to San Sebastian road where you will enjoy a breath 

taking panoramic view. Menorca has more beaches than Mallorca and Ibiza com-

bined. More than 216 km of thin white sand covers the coastline.

Maiorca
Maiorca é a maior ilha a Este de Espanha e uma das mais movimentadas. 

Habita cerca de 780.000 pessoas e recebe milhares de visitantes de toda a 

parte do mundo. A maioria prefere passar os dias junto ao mar quente, nas 

praias de areia dourada, nas praias urbanas, isoladas e ainda praias de nudis-

tas, mas existe muito mais por descobrir. Faça uma caminhada pela Sierra 

de la Tramontana e descubra cada pedaço de céu que os trilhos o levam a 

conhecer. Pode optar por ir com um guia, para uma excursão acompanhada 

por um profissional. 

Maiorca dispõe de muitas escolas de mergulho e inúmeros locais exepcio-

nais para a praticar. Os instrutores orientam cada pessoa antes de iniciar a 

modalidade e os alunos nunca mergulham sozinhos, sendo sempre acom-

panhados pelos especialistas. Passeio a cavalo é também uma actividade 

escolhida principalmente pelos turistas. 

Passe um dia em família no parque aquático Aqualand, o principal parque 

da Europa. As suas portas abrem apenas durante 5 meses, entre Maio e 

Outubro. É divertido para crianças e adultos de todas as idades. Palma de 

Maiorca, a capital, é um dos spots preferidos para sair à noite. Há uma 

grande variedade de diversão noctura e os bares e clubes costumam estar 

cheios até altas horas da madrugada. 

Mallorca
Mallorca is the biggest island Este from Spain and one of the busiest. It inhabits 

780.000 people and welcomes thousands of visitors from all over the world. Most 

people prefer spending time by the warm sea, on the golden, urban, isolated and 

even nudist beaches, but there is a lot more to see besides the beach. Trek through 

Sierra de la Tramontana and discover every inch of heaven the track leads you to. 

You may opt on having a professional tourist guide accompany you, for a more 

detailed excursion. 

Mallorca has many diving schools and innumerous exceptional locations. The ins-

tructors guide each person before initiating the modality and the students never 

divine unattended, always being monitored by a specialist.

Spend a family day at the water park Aqualand, the main fun park in Europe. It is 

only open during high season, from May to October. It is fun for both children and 

adults of all ages. Palma, the capital, is one of the favorite spots for partying. There 

is a wide range of nightlife entertainment and the clubs and bars are normally 

full up until 6am.
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As ilhas Espanholas de Ibiza, Formentera, Maiorca 
e Minorca são destinos perfeitos para aqueles que 
procuram praias lindíssimas, pessoas amigáveis, 
uma cultura rica, um clima ameno presente o ano 
inteiro e os melhores clubes nocturnos da Euro-
pa.

The Spanish islands of Ibiza, Formentera, Mallorca 
and Menorca are perfect destinations for those who 
are looking for beautiful beaches, friendly people, a 
rich culture, a mild climate all year round and the best 
night clubs in Europe.

ILHAS 
BALEARES
Balearic Islands

Ibiza
Ibiza é mundialmente conhecida pelas festas na areia, nos iates e pelos clubes. 

Todos os anos, milhares de turistas vão em busca dos mais desejados espaços 

nocturnos com capacidade para cerca de 10.000 pessoas, sendo alguns deles, 

Space, Pacha, Amnesia, Café Del Mar e DC10. Durante os meses mais quent-

es, música house, trance e techno já se podem começam a ouvir durante a 

tarde, geralmente na praia, terminando nas discotecas.

Apesar de atrair um maior número de jovens, há uma variedade de opções 

para aqueles que não estão tão interessados nesse cenário.

Las Salinas é considerada uma das mais icónicas praias de Ibiza. A poucos 

minutos do centro da cidade, a água cristalina, sol escaldante, bom ambiente, 

convidam-no a passar o dia ao som de música chill out. Pode alugar um cata-

maran para relaxar ao sol com àgua por baixo dos pés, pode experienciar 

uma aula de mergulho ou ainda surfar. Fique para desfrutar o espantoso pôr 

do sol.

Visite Eivissa Dalt Vila para uma vista sobre a cidade e onde se encontram os 

principais locais turísticos culturais. Vá a pé pelas ruas para melhor reparar 

nos vestígios de povos antigos e nos simples detalhes arquitetónicos.

Ibiza
Ibiza is famous worldwide for its parties on the beach and on yachts and for its night 

clubs. Every year, thousands of tourists go looking for the most wanted nocturnal 

places that hold up to 10.000 partygoers, such as, Space, Pacha, Amnesia, Café Del 

Mar and DC10. During the hottest months, house music, trance and techno can be 

heard during the afternoon, generally on the beach, finishing in discos at dawn. 

Although it attracts a higher number of young people, there are many options to 

choose from for those who are not so interested in that scenario. 

Las Salinas is considered one of the most iconic beaches in Ibiza. Just a few minutes 

away from the city center, the crystal water, blazing sun, good environment, invite you 

to spend the day to the sound of chill out music. You can rent a catamaran to relax 

at sea; you can also try a diving lesson or surf. 

Formentera 
As praias igualmente bonitas, transmitem uma calma e serenidade perfeitas 

para umas férias ao sol. A protecção do meio ambiente faz com que os mais 

de 80km de praia mantenham-se limpas, a água límpida e a natureza verde. 

Devido à preservação do ambiente, andar de carro é permitido mas não é 

bem visto, por isso a maneira mais fácil de se descolcar é de bicicleta. De-

clarado Património da Humanidade pela UNESCO em 1999, Formentera 

permite descansar, longe de grandes multidões e clubes nocturnos mais pre-

sentes nas ilhas vizinhas. 

Formentera
The beaches are equally beautiful; they transmit calm and serenity, perfect for a 

summer holiday. The environment protection towards the island, keeps more than 

80km of clean sand, clear water and green nature. Due to the preservation, driving 

is permitted but frowned upon, making it easier to ride a bicycle. Declared UNESCO 

World Heritage in 1999, Formentera allows you to rest, away from crowds and night 

clubs more present in the neighboring islands. 

Photo credit: forbfruit / www.freeimages.com
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DESTAQUE FEATURED

SARA
SAMPAIO

Mais bonita é impossível... e é nossa!
Gorgeous… and ours!

A Modelo Portuguesa! Aos 22 anos e com um curto percurso profissio-

nal, já chegou a patamares de imagem internacional onde nenhuma mo-

delo nacional havia chegado, tornando-se na primeira “Angel” portuguesa 

para a marca Victoria Secrets. 

Com características ímpares de fotogenia, a sua beleza continua a sur-

preender e a encantar a cada trabalho que realiza, o seu portfólio fala por 

si e explode de qualidade com capas de revistas e produções de moda 

em todo mundo com os melhores produtores de imagem e fotógrafos. A 

sua notoriedade e prestígio internacional cresce a cada dia que passa, as 

campanhas mundiais e as capas de revistas sucedem-se umas às outras. 

Natural da cidade do Porto, já é um simbolo da Moda Portuguesa. 

Presta-se a tornar-se um ícone nacional, a primeira Top Model portu-

guesa.

E vai dar muito que falar...

At only 22 years old, the Portuguese model has still a long way to go. Even 

though her young age, she has already set the level high in international mode-

ling, where no other national model has reached, becoming the first Portuguese 

“Angel” for Victoria Secrets. 

Her beauty continues to surprise and is evident in her work. Her portfolio speaks 

for itself and sums up many magazine covers with the best photographers and 

fashion shows all over the world. Her notoriety and international prestige keeps 

on growing, the worldwide campaigns to the most high end brands and the 

countless cover magazines are the proof of a supermodel to be. 

Born in Porto, she is already a symbol of Portuguese fashion, and close to beco-

ming a national icon in the fashion industry, the first Portuguese Top Model.



13EUROATLANTIC.PT

Aos 22 anos e com um curto percurso profissio-nal, já chegou 
a patamares de imagem internacional onde nenhuma modelo 
nacional havia chegado, tornando-se na primeira “Angel” por-
tuguesa para a marca Victoria Secrets.

Even though her young age, she has already set the level high in in-
ternational modeling, where no other national model has reached, 
becoming the first Portuguese “Angel” for Victoria Secrets.
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2 MEET...

Lisboa menina e moça
Lisboa é a maior cidade de Portugal e um dos des-
tinos turísticos mais antigos da Europa. A cultura 
e as inúmeras histórias de guerras e conquistas 
de Romanos a Muçulmanos, estão espalhadas pela 
cidade. As três dezenas de reis de Portugal que 
por aqui passaram, deixaram marcas bem visíveis. 
Os monumentos escrevem contos e poemas so-
bre estes que um dia foram “donos” de Portugal. 
Com um património vasto e muito rico estas são 
apenas algumas das razões pela qual esta cidade é, 
sem dúvida, um destino a visitar.

Lisbon is the biggest city in Portugal and one of the 
oldest tourist destinations in Europe. The culture and 
the endless war stories from Romans to Muslims are 
scattered throughout the city. The three dozen Kings 
of Portugal left their marks very visible. The historical 
monuments write tales and poems about those that 
once ruled Portugal. With a vast and rich patrimony, 
these are only a few reasons why you should visit this 
city.

LISBOA
Lisbon



Photo credit: brokenarts / www.freeimages.com
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8AM
O pequeno almoço é a primeira e a mais importante refeição do dia. Lisboa 

está repleta de cafés, esplanadas e pastelarias perfeitas para iniciar o dia. 

Os espaços típicos convidam-no a despertar com um café (provavelmente 

a palavra mais usada pelos portugueses) e a grande variedade de bolos e 

doces tradicionais.

8AM
Breakfast is the first and most important meal of the day. Lisbon if filled with 

cafes, and pastry shops perfect to start your day. The typical spaces invite you to 

wake up and smell the coffee, literally, and taste the great variety of traditional 

cakes and pastries.

10AM
Lisboa sofreu uma grande transformação com o terramoto de 1755 que 

ainda atormenta a memória dos portugueses. Ocorreu no dia 1 de Novem-

bro e deixou a cidade completamente destruída. Hoje o cenário é outro. 

Com uma total reconstrução, há muito para descobrir pelas ruas e colinas 

da capital, começando pelo mítico Castelo de São jorge, residência dos reis. 

Construído no século XIV, este local emblemático é um dos mais visita-

dos. Está situada na mais alta colina do centro histórico devido à sua vista 

panorâmica que facilitou, na altura do rei D.João I, a defesa e vigilância do 

castelo. 

10AM
Lisbon suffered a big transformation due to the devastating earthquake of 1755 

that is still fresh in everyone’s memory. On Saturday, 1 November, at exactly 

09:40am the city was completely destroyed. Today the scenario is different. With a 

full reconstruction, there is a lot to discover in every corner of the capital, starting 

with the mystical São Jorge Castel, residence to the Kings. Built in the 14th century, 

this emblematic place is one of the most visited. It is located on the highest hill of 

the historical center due to its panoramic view that helped D. João I, the defense 

and vigilance from the castle.
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2 MEET...

Visite os Museus Locais
Classificada como Património Mundial da UNESCO desde 1983, a Torre de 

Belém é um dos locais mais representativos e um marco histórico do país. 

Concluído em 1520 durante o reinado de Manuel I de Portugal, a torre era 

o ponto de partida dos navegadores dos Descobrimentos e era utilizada 

para ataque e defesa do monumento. As duas principais funções eram a de 

farol que avisava os navegadores que aproximavam-se de terra, e o piso 

inferior do edifício era utilizada com prisão. 

Mosteiro dos Jerónimos eleito uma das sete maravilhas de Portugal em 

2007, é um símbolo das navegações portuguesas. A sua arquitectura de es-

tilo Manuelino, que tão visivelmente celebram essa época, é evidente nas 

estruturas de todo o edifício. Ao percorrer este local pode ainda encontrar 

túmulos de grandes figuras como Luís Vaz de Camões, Fernando Pessoa, 

Vasco da Gama e “o Desejado”, D. Sebastião. 

Com olhos postos no rio Tejo, o padrão dos descobrimentos foi construído 

para marcar os 500 anos da morte de D. Henrique, o Infante Português. “O 

Navegador” comanda esta construção em forma de caravela acompanhado 

por duas filas, em ambos os lados, de heróis do mar portugueses que par-

ticiparam no desenvolvimento dos Descobrimentos. 

Já que se encontra nas proximidades não deixe de experimentar os mais 

famosos pastéis de Lisboa... pasteís de Belém. Com o segredo mais bem 

guardado do país, esta receita é feita desde o século XIX. Estes ricos e 

cremosos pasteís com um toque de canela para enfeitar o paladar, são uma 

das maravilhas gastronómicas de Portugal.

Visit Local Museums
Classified as World Heritage of UNESCO since 1983, Belem Tower is one of the 

most representative locals and a historical landmark of the country. Completed in 

1520 during the reign of Manuel I, the tower was the starting point for the Portu-

guese navigators and was used for the attack and defense of the monument. The 

two main roles were to use it as a lighthouse to let the navigators know they were 

approaching land, and the lower level of the building was used as a prison. 

Geronimo’s Monastery elected one of the seven wonders of Portugal in 2007, is a 

symbol of Portuguese voyages. The Manueline Style, that so visibly celebrates the 

era, is clear in every structure of the building. There are also the tombs of major 

figures such as Luiz Vaz de Camões (poet of the 16th century), Fernando Pessoa 

(writer and poet of the 20th century), Vasco da Gama (explorer in the Age of 

Discovery), and “The Wanted”, D.Sebastião (sixth King of Portugal). 

The Discoveries Monument was built to honor 500 years since D. Henrique´s 

death. “The Navigator” has his eye on Tagus river and commands the construction, 

in shape of a caravel, accompanied by two rows, on both sides, of heroes of the 

Portuguese seas that participated in the Age of Exploration. 

As you find yourself in the neighborhood you have to try the most famous pastries 

of Lisbon… Belem pastries. With the most kept secret in the country, this receipt 

is done the same way since the 19th century. These rich and creamy cakes with a 

hint of cinnamon are one of the gastronomic wonders of Portugal.

Almoço
Não é segredo que a gastronomia portuguesa é de comer e chorar por 

mais. Começando com uma travessa de enchidos e queijos com pão saloio 

que combinam na perfeição. O prato principal só há uma maneira de o ter... 

cheio. Não deixe de experimentar uma das mil e uma maneiras de preparar 

bacalhau, arroz de pato, açorda de frutos do mar e peixe acabado de pescar. 

Para terminar a refeição, delicie-se com as variadas sobremesas desde leite 

creme, arroz doce, tarte de noz e os pudins tradicionais.

Lunch
It is no secret that Portuguese gastronomy is to die for. Start your meal with a plat-

ter of cheese and the famous sausages with homemade bread that combine per-

fectly. You must try Cod, duck with rice, bread casserole with sea food and freshly 

caught fish. To finish off this amazing meal, delight your sweet tooth with the 

traditional desserts such as custard cream, rice pudding, nut pie and puddings.



Photo credit: brokenarts / www.freeimages.com
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À Noite
“Lisboa andou de lado em lado. Foi ver uma toirada, depois bailou, bebeu. 

Lisboa ouviu cantar o fado. Rompia a madrugada quando ela adormeceu” 

cantava Amália em tempos. Por Alfama ouve-se o Fado, a música de Lisboa, 

as expressões de saudade e tristeza. As casas de fado, são casas que propor-

cionam a mais verdadeira experiência daquilo que faz parte da identidade 

de Portugal. 

Aventure-se pelas ruas do Bairro Alto, Santos, Bica e Cais do Sodré. Du-

rante o dia são zonas perfeitas para divagar e passear, à noite o quadro é 

outro. As ruas empedradas transformam-se em pontos de encontro para 

milhares de pessoas. As noites quentes que se fazem sentir pela cidade são 

acompanhadas por uma “loira” gelada até aos primeiros raios de sol.

At Night
When the sun goes down, the city starts to sing. Walking past Alfama you can hear 

the expressions of sadness and nostalgia, Fado, the sound that represents Lisbon. 

Fado houses are small clubs that provide the best experience of what is truly the 

country´s identity. 

Venture the streets of Bairro Alto, Santos, Bica and Cais do Sodré. During the day 

these are perfect places to stroll, at night it’s a different vibe. The rocky roads 

transform into meeting points for thousands of people. The hot summer nights are 

accompanied by a cold beer until the first rays of sunlight.



Photo credit: johnnyberg / www.freeimages.com
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FESTIVAIS... EM PORTUGAL FESTIVALS... IN PORTUGAL

Optimus Alive
Lisboa, Portugal

Desde que abriu as portas, a promotora “Everything is New” tem trazido 

aos palcos portugueses os melhores artistas do mundo. A promotora en-

trou a matar e desde então tem-se mantido no topo da lista, sendo a 

maior produtora de espetáculos portuguesa com a mais alta percentagem 

no mercado. No ano de estreia a empresa apostou na realização de con-

certos de pequena dimensão. Hoje, “pequena dimensão” são palavras que 

não existem no  seu vocabulário. 

Optimus Alive deu inicío em 2007 e desde então não sofreu qualquer 

interrupção. Apesar dos seus poucos anos de vida, já foi considerado pela 

revista britância NME como um dos 12 melhores festivais europeus a 

realizar-se fora do Reino Unido. Bom tempo, preço dos bilhetes, o cartaz 

e a boa organização foram algumas das razões que levaram a esta nomea-

ção. Também levaram para casa, na primeira edição de Portugal Festival 

Awards, 6 prémios. Entre eles o de melhor festival urbano, melhor car-

taz, melhores condições e pela forma indirecta que ajudaram o turismo. 

Ganharam também, o prémio mais desejado, promotora do ano. Optimus 

Alive teve mais uma vez prestígio internacional. Os UK Festival Awards 

nomearam na categoria de Best Overseas Festival juntamente com Berlin 

Festival na Alemanha, Lollapalooza nos EUA, Fuji Rock no Japão, entre 

outros.

Pearl Jam, Coldplay, The Cure, Depeche Mode, são apenas uma pequena 

amostra de uma vasta lista de nomes internacionais de renome. Para o 

Verão de 2014, já estão confirmados os grupos Artic Monkeys, The Lu-

mineers e o grupo português Buraka Som Sistema.

Em 2013 o passeio Martímo de Algés conquistou a presença de cerca 

de 150 mil espetadores em 3 dias, de 45 nacionalidades diferentes. Para 

2014 a expectativa é manter ou até ultrapassar esse número. A interna-

cionalização é uma grande aposta para a Everything is New. A venda de 

bilhetes para o estrangeiro tem vindo a aumentar cada vez, atraíndo assim, 

o turismo a Portugal. 

Optimus Alive
Lisbon, Portugal
Since it opened its doors, “Everything is New” has brought on stage the best 

artists in the world. The promoter is the biggest Portuguese promoter of showbiz 

with the highest percentage in the market, keeping its position on the top of the 

list. In its first year the company started off with concerts of small magnitude. 

Today “small” is a word not present in their vocabulary. 

Optimus Alive began in 2007 and has not stopped ever since. Although it has 

been operating not so long ago, it has already been considered by the British 

magazine NME as one of the 12 best European festivals outside the United 

Kingdom. Great weather, low ticket prices, long lineup and good organization 

were just a few of the reasons that granted the nominee. On the first edition 

of Portugal Festival Awards they went home with 6 awards. Best urban festival, 

best lineup and best conditions were some of grand winners of the night. They 

also won the most wanted award, promoter of the year. Optimus Alive had once 

again international prestige. The UK Festival Awards nominated in Best Overseas 

Festival category next to Berlin Festival in Germany, Lollapalooza in the United 

States, Fiji Rock in Japan, and many others. 

Pearl Jam, Coldplay, The Cure, Depeche Mode, is just a sample of the vast list of 

international names of the music business. For this year’s summer, Artic Mon-

keys and The Lumineers have already been confirmed. 

In 2013 passeio Martímo de Algés, where the festival takes place, earned the 

presence of circa 150 thousand spectators in 3 days, from 45 different natio-

nalities. Everything is New has tried to take on the foreign countries building its 

way to internationalization. Selling tickets abroad have been growing each year 

and have been a plus for Portugal´s tourism. 
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Rock in Rio Lisboa
Lisboa, Portugal

A primeria edição do Rock in Rio deu-se em 1985 na sua cidade natal, 

Rio de Janeiro. Desde então decidiu ir além-mar e rumar até terras lusas. 

Lisboa foi o local escolhido para, em 2004, realizar o primeiro festival RiR 

fora do Brasil. Quatro anos mais tarde Espanha também teve esse privilé-

gio. Para 2014, Buenos Aires será outro país a se juntar à lista. 

Festival fling, um site dedicado apenas para a música, nomeou o Rock in 

Rio como o oitavo melhor do mundo, fazendo concorrência com Glas-

tonbury no Reino Unido, Coachella nos EUA e Tomorrowland na Bélgica 

que encontra-se em número um na tabela. 

Quando tudo começou, o festival era mais focado para música rock 

(como o próprio nome indica). Ozzy Osbourne, Faith No More, Iron 

Maiden, Judas Priest costumavam ser aqueles que completavam o vasto 

cartaz para os amantes de música rock. Hoje em dia há uma maior varie-

dade de géneros musicais. Ivente Sangalo é uma presença assídua, Maroon 

5, Bon Jovi e Bruce Springsteen fizeram parte de edições passadas. 

Paredes de Coura
Paredes de Coura, Portugal

Localizado no norte do País, no Distrito de Viana do Castelo e a poucos 

kilometros de Espanha, este evento dá-se num recinto com um anfiteatro 

natural maravilhoso, para muitos, o paraíso. Devido à sua bela paisagem 

são raras as vezes que um não volte, porque nem só da música se faz 

este festival. 

O festivaleiro comum traz a sua tenda de acampamento às costas, passa 

os dias à beira água na praia fluvial, partilha comida e bebida com os 

“vizinhos”. O espaço verde é composto por 3 palcos, sendo eles o palco 

vodafone, palco vodafone FM e o palco jazz contam com até 25 mil pes-

soas na totalidade. 

Paredes de Coura dá vida dias 20 a 23 de Agosto na praia fluvial do 

Taboão e numa altura em que diversão, festa, riso são uma obrigatorie-

dade, com o dinheiro que andou a poupar, vá-se divertir com os amigos e 

familiares que Paredes de Coura faz o resto. 

Rock in Rio Lisbon
Lisbon, Portugal
Rock in Rio was born in 1985 in Rio de Janeiro, Brazil. It has since opened up 

one´s horizons and headed overseas towards Europe. Lisbon was the chosen 

one and in 2004 had the honor to present the first RiR outside of Brazil. Four 

years later Spain also had that privilege. This year, Buenos Aires will also make 

in on the list.

Festival fling, a music website, nominated Rock in Rio as the 8th best festival in 

the world, going head to head with Glastobury in the United Kingdom, Coachella 

in the United States and Tomorrowland in Belgium (that finds itself in first place 

on the chart). 

When it all started, the festival was more rock music focused (as the own name 

indicates). Ozzy Osbourne, Faith No More, Iron Maiden, Judas Priest used to 

be the names that completed the vast lineup for rock and roll lovers. Today the 

tables have turned. There is a bigger variety of genre for everyone. Ivete Sangalo, 

a very well known Brazilian singer, is a regular attendance, Maroon 5, Bon Jovi 

and Bruce Springsteen have made part of previous editions. 

Paredes de Coura
Paredes de Coura, Portugal
Located in the district of Viana do Castelo, a few kilometers from Spain, this 

event takes place in a wonderful all natural amphitheater, for many, paradise. 

Duo to its beautiful landscape, few are the times one does not return. 

A regular festival goers always brings a camping tent, spends his days by the 

river beach, shares food and water with his “neighbors”. The area is composed 

by 3 stages, Vodafone, Vodafone Fm and Jazz stage can count up to 25 thousand 

people in total. 

Paredes de Coura will take place from the 20th until the 23rd of August in 

Taboão. Going through a time where entertainment, party, laughter is an obliga-

tion, with time money you have saved, enjoy time with your friends and family 

and Paredes de Coura will do the rest. 
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FESTIVAIS... NO MUNDO FESTIVALS... AROUND THE WORLD

Glastonbury
Glastonbury, Reino Unido

Glastonbury Festival of Contemporary Performing Arts, para ser “politi-

camente correcto”, já viu passar milhões de pessoas desde a sua abertura. 

É o maior festival ao ar livre e aduz cerca de 400 atuações em 3 dias. 

Desde 1970 que Glastonbury deu início ao que hoje é um dos mais co-

biçados do mundo. Um género de “Woodstock moderno”. Este festival 

chama todos os anos, milhares de pessoas de todos os cantos do globo. 

16 áreas no total para espetáculos, actividades e locais de lazer. O palco 

principal é onde a maioria se concentra, mas locais como “The Green 

Field” ou “The Unfairground” nunca se encontram vazios. Para quem 

quiser descansar entre concertos, uma peça de teatro ou uma ida ao 

circo são umas das imensas opções das quais pode escolher. 

O cartaz é interminável de artistas de A a Z. Uns mais Indie, outros mais 

Rock, outros um bocadinho mais Alternativos. A pequena cidade de Glas-

tonbury que contêm apenas um pequeno número de habitantes (cerca de 

8800 habitantes), transforama-se em algo monstruoso (no bom sentido).

Coachella
Coachella, Califórnia

Coachella Valley Music and Arts Festival celebra todos os anos um evento 

de música e arte conhecido mundialmente. Todos querem lá ir... e todos 

querem ir lá tocar. 

Apesar de alguns problemas financeiros que se depararam na primeira 

edição em 99, a organização decidiu, dois anos mais tarde, tentar nova-

mente a sua sorte. É caso para dizer que Coachella, hoje em dia, é dos 

festivais que atrai mais pessoas, chegando aos 225 mil pessoas ao longo 

de três dias de festa. Não é de admirar, pois devido a um cartaz recheado 

de artistas como Daft Punk, The Killers, MGMT, Madonna, é normal que 

75 mil pessoas apareçam lá por dia. 

Glastonbury
Glastonbury, United Kingdom
Glastonbury Festival of Contemporary Performing Arts has had millions of peo-

ple since its opening. It is the biggest outdoor festival with 400 performances 

in 3 days. 

Glastonbury started in the 70´s and is one of the most coveted festivals in the 

world. A sort of “modern Woodstock”, as many calls it. Every year thousands of 

people from all four corners of the globe come to the United Kingdom to attend 

this magical place. In total there are 16 show, activities and leisure areas. The 

main stage is where the most part of the people are focused, but places like 

“The Green Field” or “The Unfair ground” are never unattended. For those who 

want to rest in between shows, a short play or a walk through the circus are one 

of the many options you can choose from. 

The lineup is endless with artists from A to Z. Some are Indie, others more 

Rock, others a bit more Alternative. The small city of Glastonbury has 9000 

inhabitants on regular bases, but when the festival hits, it turns into something 

monstrous (in a good way).

Coachella
Coachella, California
Coachella Valley Music and Arts Festival celebrate every year an event of music 

and arts know worldwide. Everyone wants to be there… and everybody wants 

to play there. 

They had a few bumps in the road with their first edition in 99, the organization 

decided, two years later, to try their luck once more. It is safe to say Coachella 

is now one of the festivals that attract more people rising up to 225 thousand 

people throughout 3 days of heavy partying. Daft Punk, The Killers, MGMT, 

Madonna are a few of the amazing artists that fill the lineup. 
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Lollapalooza
Grant Park, Chicago

Perry Farrell, líder da banda Jane´s Addiction, é o “culpado” pela criação 

daquilo que é conhecido como Lollapalooza. Começou como algo entre 

amigos e aos poucos tornou-se em algo muito maior que apenas um con-

certo amigável. Foi na cidade de Illinois em Chicago que nasceu em 1991 

e mais tarde expandiu horizontes estreando-se em Santiago no Chile, São 

Paulo no Brasil, Tel-Aviv em Isreal e na capital Argentina, Buenos Aires. 

Lollapalooza gosta de se manter fieís à marca e durante os 15 anos de 

actividade, o rock alternativo, heavy metal, punk rock fez sempre parte 

deste festival de música anual. 

O vasto local aposta em diversas zonas de atividades, uma zona de ali-

mentação e até as crianças são bem-vindas, podendo passar o dia no 

Kidzapalooza. 

Lollapalooza
Grant Park, Chicago
Perry Farrell, front man for the alternative rock band Jane´s Addiction, can plead 

guilty for the creation of what is known as Lollapalooza. It started out as a 

friends gathering, but soon turned into something so much bigger than just 

a friendly concert. Illinois, Chicago was the city of its birth in 1991 and later 

expanded horizons staring in Santiago in Chile, São Paulo in Brazil, Tel-Aviv in 

Israel and in Argentinean capital of Buenos Aires. 

Lollapalooza stays true to its tradition and for past 15 years, alternative rock, 

heavy metal and punk rock have always been a part of the annual music 

festival. 

The vast location presents an activity, food and beverage area, even the kids are 

welcome, Kidzapalooza is safe zone for the kids. 
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2 LOOK AROUND...

Funchal é a capital da Região Autónoma da Madeira, e é no centro da cidade 

onde se encontra a maior zona comercial e uma bonita baia muito pro-

curada pelos barcos e cruzeiros vindos de todo o mundo. O seu património 

cultural é rico devido a obras construídas no final do século XV. O famoso 

Mercado dos Lavradores, inaugurado em 1940, está sempre lotado com 

pessoas alegres com espírito festivo. No mercado podemos encontrar 

anonas, maracujás e pitangas para um sabor a frutas tropicais. Azuleijos, 

peixe acabado de pescar e um imensa variedade de plantas exóticas são 

algumas das coisas que pode adquirir. Passeie pela promenade à beira mar 

e aproveite a magnifica vista do anfiteatro natural que o Funchal apresenta. 

Excursões de barco são óptimas atividades para toda a família onde pode 

apanhar banhos de sol, nadar com os golfinhos e ainda ver baleias, tartaru-

gas e se tiver sorte, lobos marinhos. É possível andar de barco o ano todo 

devido ao clima sub-tropical do arquipélago. 

A Madeira é conhecida não só pela sua vasta natureza, como pelas belas 

paisagens. Faça uma caminhada numa das Levadas. É uma das melhores ma-

neiras de ficar a conhecer a belezura da ilha. Existem mais de 50 caminhos 

por onde escolher e cada uma delas promete levá-lo a sítios de tirar o 

fôlego. Para chegar ao ponto mais alto, Pico Ruivo (1861 metros de altura), 

demora cerca de uma hora e meia ou 5.6 km, ida e volta. O segundo pico 

mais alto é o Pico do Areeiro. Há a possibilidade de fazer uma levada ou se 

preferir pode ir de carro e desfrutar de uma das vistas mais maravilhosas 

vistas. 

Carnaval, Festa da Flor e o Fim de Ano são as melhores alturas para viajar 

até à Madeira. Estes épocas festivaleiras são muito apreciadas pelos madei-

renses e muitos dos turistas escolhem as férias de acordo com as datas de 

cada festival. O Carnaval vive uma ambiente de alegria de onde começa um 

desfile. A Festa da Flor é um evento mágico. Com o chegar da Primavera, a 

cidade transforma-se num céu floral. Milhares de tipos de flores e plantas 

estão espalhados pelo Funchal. O desfile dá início na maior avenida, Avenida 

do Mar, e mostra uma extensa variedade e espécies únicas da ilha tropical. 

Para acabar o ano em grande, nada melhor do que um jantar perto da ma-

rina, seguido do fogo-de-artifício que entrou no livro Guiness de Recordes 

em 2006. 

É impossivél não mencionar as especialidades gastronómicas. Desde espe-

tada em pau de louro, milho frito, atum com cebolada, lapas, filete de espada 

com banana, seja o que for... é de comer e chorar por mais! Para acompa-

nhar a refeição, experimente a Poncha, uma bebida tradicional feita com 

cana de açucar, mel, açucar, limão e differentes tipos de sumo de fruta.

Funchal is the capital of Autonomous Region of Madeira. The city center is where 

the largest settlement and commercial trade are placed. It has the most beautiful 

harbor and is very sought by ships and cruises from all over the world. It´s cultural 

heritage is rich due to the constructions built by late 1400. The famous market 

(Mercado dos Lavradores), inaugurated in 1940, is always crowded with joyful 

people with a festive spirit. In the market you can find anona, passion fruit and 

pitanga for a taste of tropical fruits. Ceramic tiles, fresh fish and a huge variety 

of exotic plants are just a few of the things you can purchase. Walk through the 

promenade by the seafront and enjoy the wonderful sight of the natural amphi-

theatre Funchal is on. Boat excursions are great activities for the whole family 

where you can sunbathe, swim with dolphins and even watch whales and turtles. 

You can do it all year round due to the archipelago´s sub-tropical climate. 

Madeira is known not only for its nature, but also for the amazing landscape. 

Do a Levada walk; it is one of the best ways to truly see the Island. There are 

more than 50 trails to choose from and each and every one of them takes you 

to breathtaking places. To reach the highest peak, Pico Ruivo (1861m high) it will 

take you about one and a half hours or 5.6km back and forth. The second highest 

peak is Pico do Areeiro. You can also walk a levada or just take the car to enjoy 

one of the most beautiful sights. Once you get there, take a good 30 minutes to 

look at the horizon and relax. 

Carnival, The Flower Festival and most of all New Year´s Eve are the best times to 

visit Madeira. These festivities are very much appreciated by the locals and most 

tourists pick holiday dates according to when each festival is going to happen. 

Carnival season lives a joyful atmosphere where you can appreciate a parade. 

The flower festival is a majestic event. When Spring arrives, the city transforms 

itself into a floral heaven. Thousand of different kinds of flowers and plants are 

sprinkled all over Funchal. The Flower Parade is held in the biggest avenue, Avenida 

do Mar, and it showcases a great variety of unique species from the tropical 

island. For the best New Year´s Eve celebration, nothing better than a five course 

meal in a fancy restaurant by the marina followed by a “Guinness World Record” 

firework. 

It is impossible not to mention the gastronomic specialties. From meat on bay 

leave stick, fried corn, fresh tuna steak in onion stew, swordfish with banana, you 

name it… it´s delicious! To accompany your meal, try a traditional alcoholic drink 

made with sugar cane juice, honey, sugar, lemon rind and different fruit juices. The 

locals say “one Poncha a day, keeps the doctor away.”
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MADEIRA
A ilha da Madeira foi nomeada pelo European Best 
Destinations 2014 como um dos Top 10 locais a 
visitar. A Madeira tem o melhor de dois mundos, 
pode desfrutar um dia junto à piscina e dar um 
mergulho no mar quente ou se pretende um 
toque de natureza, caminhar pelas famosas leva-
das, é o programa para si.

Madeira Island was nominated by European Best Des-
tinations 2014 as one of the top 10 places to visit. 
Madeira has the best of both worlds, you can enjoy a 
day by the pool or dip into the warm sea or if you want 
a bit of nature, hiking through the famous levadas, is 
the program for you.







Photo credit: Constantino Leite / 100 Maneiras

EUROATLANTIC.PT26

2 EAT...

100 MANEIRAS
Conceito 100 Maneiras

100 maneiras é inseparável a Ljubomir Stanisic, chefe de cozinha e criador 

deste conceito. O nome pretende provocar, estimular os sentidos e a ima-

ginação. Porque 100 Maneiras refere-se, ao mesmo tempo, à ausência de 

“regras” mas, também, à infinitude de formas. Não existem regras ou nor-

mas rígidas, que, não há fim à criatividade que é servida à mesa. Reflexo da 

personalidade de Ljubo (como é conhecido entre amigos), o 100 Maneiras 

funde tradição e inovação, conhecimento e imaginação. É sobre escolher 

uma das imagens mais características de Lisboa, um estendal, e um dos in-

gredientes nacionais mais famosos, o bacalhau, e transformá-los num prato 

delicioso e surpreendente. É sobre a capacidade de misturar sofisticação e 

descontração, intemporalidade e contemporaneidade, excelente comida e 

excelente companhia. É sobre os prazeres simples da vida – comer, rir, con-

versar, amar – e a sua celebração. Em mais de 100 Maneiras diferentes.

100 Maneiras concept
100 Maneiras is inseparable to Ljubomir Stanisic, the chef and creator of this 

concept. The name is intended to provoke, stimulate the senses and the ima-

gination. After all, 100, in Portuguese, is pronounced “cem”, very similar to “sem”, 

which means “without”, and “Maneiras” means “manners” or “forms”. Therefore, 

it speaks of the absence of “rules” but also about the infinity of forms. There are 

no rigid forms or norms; there is no end to the creativity that is served at the table. 

A reflex of Ljubo’s (as he’s know among his friends) personality, 100 Maneiras is 

about the fusion of tradition and innovation, knowledge and imagination. It’s about 

choosing one of Lisbon’s most known images, a clothesline, and one of Portugal’s 

most famous ingredients, cod, and transforming it into a delicious, surprising dish. 

It is about the ability of mixing sophistication and ease, great food and great 

company. It is about the simple pleasures of life – eating, laughing, talking, loving 

– and its celebration.

Bistro 100 Maneiras
Num edifício de inspiração Art Deco, uma sala histórica oferece o espaço 

perfeito para uma acção sem tempo. Porque o Bistro 100 Maneiras nunca 

terá idade. É um edifício com dois andares, um balcão e uma sala privada, 

com cerca de 80 lugares no total, com um piso de fumadores e outro que 

nem por isso. O cinema, a fotografia e a música são das paixões de Ljubomir 

Stanisic. Assim, o restaurante espelha a sua personalidade, Quentin Taran-

tino inspira as ceias e o Bistro está aberto até de madrugada (das 19h30 às 

02h). Ljubomir também é um amante de vinhos, de cocktails… e, assim, o 

balcão também funciona como bar. A comida é criada por Ljubomir mas as 

inspirações são tradicionais – portuguesas, francesas, jugoslavas e do resto 

do mundo. Um reflexo da vida do chefe.

Bistro 100 Maneiras
In an Art-Deco inspired building, an historic room offers the perfect space to an 

action without time. Bistro 100 Maneiras is a two floor restaurant, with two dining 

rooms, a counter and a private room, totaling around 80 seats, with a smoking 

area and a not-so-smoking one. Cinema, photography and music are some of 

Ljubomir Stanisic´s passions. The restaurant mirrors his personality, Quentin Taran-

tino inspires the suppers and the Bistro is open until dawn (from 19h30 to 02h). 

Ljubomir is also a wine lover, a cocktail admirer... therefore; the counter is also a 

bar. The food is created by Ljubomir but the inspirations are traditional - Portu-

guese, French, Yugoslav and from the rest of the world. A reflex of the chef ’s life.
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2 DRINK...

Horário de
Funcionamento:
Sextas, Sábados e Vésperas de Feri-
ado das 23:30 às 04:00
Endereço:
Rua da Imprensa Nacional, 46 – 
1200 Lisboa, Portugal

Opening Hours:
Friday and Saturday from 11:30pm 
to 04am
Address:
Rua da Imprensa Nacional, 46 – 
1200 Lisboa, Portugal

BROWNIE
LISBOA
Brownie Lisboa é um pequeno disco club com quase 4 anos de existência. 

É já uma referência no coração de Lisboa, tanto a nível musical, como agora 

a nível de cocktail-bar. É cada vez mais um cocktail club porque foi aqui que 

nasceu o projecto de eventos alternativos Brigadeiro Brigade.

No dia 29 de Abril deste ano, foi lançada a primeira carta de coquetelaria 

portuguesa, com dez cocktails em referência à ruralidade que caracteriza 

Portugal, os seus produtos e seus sabores. A primeira bebida a ser lançada 

foi o Pink Brownie, um cocktail à base de Hendricks Gin, gengibre, tan-

gerina, basílico e noz moscada, que resulta de um misto suave e frutado de 

adstringência e frescura.

Brownie Lisboa is a small nightclub that opened its doors almost 4 years ago. 

Even though it hasn´t been open for long, it is already a reference in the heart of 

Lisbon, for its musical taste, as for its cocktail-bar. It is more and more a cocktail 

club because it was here that Brigadeiro Brigade – an alternative event planning 

brigade - was born. 

On April 29th 2014, the first Portuguese cocktail menu was launched, with 10 

cocktails in reference to the products and flavors that Portugal represents. The 

first drink launched in this small club was Pink Brownie, a cocktail based on 

Hendricks gin, ginger, tangerine, basil and nutmeg. You can enjoy a smooth, fresh 

and fruity taste in every sip.

Receita Recipe
Para um copo de shaker coloque: Inside a shaker glass:

1 moeda de gengibre e 1 folha de manjericão e bater com parte 
de trás do pilão
1 coin of ginger and 1 basil leaf and beat it with the pestle

2 gomos de tangerina, 3 framboesas e esmagar com pilão
2 slices of tangerine, 3 raspberries e crush with pestle

60 a 70 mL de Hendricks gin
60 to 70 mL of Hendricks gin

10 mL de lícor de laranja (Cointreau)
10 mL of orange liquor (Cointerau)

25 mL de sumo de limão espremido
25 mL of squeezed lemon juice

10 mL de xarope de açucar (ou xarope de noz moscada)
10 mL of sugar syrup (or nutneg syrup)

1 colher de chá de clara de ovo
1 tea spoon of egg white

gelo q.b
Enough ice for a good shake

Fechar o shaker e agitar vigorosamente. 
Close the shaker and blend vigorously.

Preparar o copo de martini antecipadamente, deixando arrefecer com 
água e gelo. No Brownie, faz-se um rimel na borda do copo com amen-
doim, noz moscada, sal e café moídos.
Prepare a martini glass beforehand, letting it cool with water and ice. In Brownie, 
the border of the glass is served with ground peanut, nutmeg, salt and coffee.

Passar o cocktail com duplo coador, ou seja, passador e coador, para evi-
tar que os sólidos passem para o copo. 
Pass the cocktail by a double strainer so there is no solid bit in the drink.

Decorar com uma framboesa e ponta de manjericão. 
Decorate with a raspberry and a basil leaf.

...e que lhe saiba bem! 
…and let there be a party in your mouth!
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2 BUY...

DESPI
Primavera - Verão 2014

spring – summer 2014

A colecção primavera-verão 2014, designada “Discovery” é inspirada nas 

grandes navegações do século XV.

Embarcamos numa energizante viagem de cores e materiais que traduzem 

o conforto e a elegância DESPI.

Trazemos estampas náuticas nos padrões sailor, white, navy, iris e adven-

ture, com detalhes dourados que remetem ao fundo do mar e os motivos 

indígenas, cashmeres indianos e animal, próprios da fauna encontrada nas 

novas rotas descobertas.

As cores são fortes, extraídas de paisagens naturais exóticas ou das espe-

ciarias, como o verde intenso, o ameixa e o amarelo.

As civilizações conquistadas são relembradas com muitas tranças em pele, 

pompons indianos e franjas norte-americanas nos detalhes.

Os acessórios dourados ganham delicados cristais banhados a ouro pro-

longando a sua durabilidade. As peles são submetidas a um tratamento, 

chamado scottgarden, que as protege do cloro e do sol.

Os complementos aos bikinis em seda e algodão funcionam como um 

toque de elegância para um verão inesquecível.

DESPI Discovery celebra o verão nas areias portuguesas.

The spring – summer 2014 collection, labeled “Discovery” is inspired in the time 

of the great navigations of the 15th century.

We embark in an energizing trip with colors and materials that translate comfort 

and elegance. 

The collection consists on nautical theme in sailor, white, navy, iris and adventure 

prints, with golden details that reminiscent the bottom of the ocean and indi-

genous line, Indian cashmeres and animal print, representing the fauna found in 

the discovered routes.

The strong colors, extracted from the exotic landscapes or from the spices, like 

intense green, plum and yellow. 

It is also based on their references through every detail withdraw by cultural 

civilizations, such as the plaited fabric, Indian pompons and the North American 

fringes. 

The golden accessories gain delicate crystal bathed in long-lasting gold. The fabrics 

are submitted in scot garden, a treatment that protects from chlorine and rays 

of sun. 

To complete the bikini and swimwear collection, beach wear such as tunics and 

kaftans, in silk or cotton, opaque or translucent, are the perfect complement to 

and unforgettable summer.

DESPI Discovery celebrates summer on Portuguese beaches.
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2 DRIVE...

ROLLS ROYCE
Phantom Drophead Coupé

A mais recente expressão do Phantom Drophead Coupé demonstra o lado 

mais formal e mais relaxado do Phantom. Dispõe de um carácter social e o 

seu interior amigável transmite a sensação de estar abordo de um elegante 

iate. Oferece tanto ao condutor como ao passageiro uma experiência dupla 

– intimidade e segurança, abraçando os elementos dependendo se a capota 

está aberta ou fechada. Inspirado pelos J-class racing yachts dos anos 30 

(conhecido pelo performance e uso de materiais naturais) o resultado é um 

carro que simboliza romance e automobilismo na sua perfeição. 

A porta lateral do condutor do Phantom Drophead Coupé permite uma  

elegante entrada e saída do automóvel. Desenhado para suavemente colo-

car os passageiros virados uns aos outros, criando um ambiente intímo. 

O famoso capô é feito de cinco camadas de material incluíndo caxemira, 

tornando-o luxuoso. É perfeito para ocasiões sociais e desportivas, com 

espaço para um cesto de picnic e cadeiras comfortáveis para adulto. Mesmo 

sem capô, ainda há bastante espaço para um conjunto de tacos de golfe na 

bagageira. O interior do carro requer tecido de pele todos trabalhados 

à mão, que demoram duas semanas a serem concluídos. Previamente en-

colhido e tingido para a cor permear através do tecido; o macio, flexível 

cabedal não irá ranger ou rachar. 

O preço? Isso agora não interessa nada… sonhar ainda é de graça!

It’s a contemporary take on the timeless romance of open top motoring.

The latest expression of Phantom Drophead Coupé demonstrates a more relaxed 

and less formal side of Phantom. It displays a sociable character and its convivial 

interior evokes the feeling of being aboard an elegant motor yacht. It offers both 

driver and passengers a dual experience - intimate and cocooning or embracing 

the elements depending on whether the roof is raised or lowered. Inspired by the 

J-class racing yachts of 1930s (known for their performance and use of natural 

materials) the result is a car that epitomizes romantic, performance motoring.

Phantom Drophead Coupé’s coach doors allow elegant entry and exit to and from 

the rear lounge seat. Designed to turn passengers gently towards each other it  

creates an intimate atmosphere that underscores the convivial nature of the car.

The signature hood is made from five layers of material including cashmere, ma-

king it both quiet and luxurious when the top is raised. It’s ideal for social and 

sporting occasions, offering a versatile boot with space for a hamper and comfor-

table picnic seat for two adults. Even when the hood is lowered, there is still plenty 

of space for weekend cases or a set of golf clubs in the luggage compartment. 

The hand-stitched leatherwork takes over two weeks to complete, with nine hides 

required for each interior. Pre-shrunk and drum-dyed so the color permeates right 

through; the soft, supple full-grain leather won’t squeak or crack. Choose from a 

wide range of mono and contrast leather color combinations.

Nevermind the price! Dreaming is still free!
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2 PLAY...

 WaterPebble

Goji Smart Lock
Apresentando a mais avançada fechadura para a sua casa, com Goji Smart 

Lock, chaves são tão 2013. A fechadura Goji trabalha em conjunto com o 

seu smartphone, dá-lhe controlo absoluto sobre o acesso à sua casa e é a 

única fechadura que fornece alertas com imagem em tempo real para lhe 

mostrar quem está à sua porta. Este novo gadget permite-lhe abrir e tran-

car a sua porta de casa em qualquer lado e em qualquer momento e dá-lhe 

ainda a possibilidade de enviar chaves electrónicas para quem quiser através 

de mensagem ou e-mail. É ainda possível programar para acesso ilimitado 

ou para incluir datas/dias e horas específicas, funções que pode cancelar ou 

alterar em qualquer altura. A Goji Smart Lock envia-lhe alertas, através de 

mensagem de texto e imagem, cada vez que a sua fechadura for activada e 

toda a actividade é gravada e registada pelo sistema e fica disponível para si 

através da sua conta na app ou no website da Goji.

Introducing the most advanced lock for your home, with the Goji Smart Lock, keys 

are so 2013.  The Goji lock works with your smart phone to give you complete 

control over access to your home and is the only lock to provide real-time picture 

alerts to show who is at your door. This new gadget lets you lock and unlock your 

front door from anywhere, anytime, and lets you send electronic keys to anyone via 

text or email. You can set the access to be unlimited or to include specific dates/

day and time parameters, which you can cancel or change at any time.  The Goji 

Smart Lock sends you a text message and picture alert whenever your lock is 

activated, and all activity is recorded and logged by the system and available for 

your review in your account through the Goji app or website.

Preço Price
299 dólares (218 euros)

Preço Price
12 euros

Tomar um banho longo e relaxante não é mau de todo, mas a verdade é 

que para além de ser uma ameaça para o ambiente... esvazia a carteira. Para 

quem quer reduzir custos no fim do mês, esta “pequena grande” invenção 

é a melhor maneira de saber quanta água gasta em cada banho.

A Waterpebble, como se chama, controla a quantidade de água utilizada em 

cada lavagem e diz-lhe quando está na altura de sair. É possível programar 

de modo ajustar às suas necessidades, mas lembre-se que, quanto mais 

tempo no duche... maior a sua conta final. 

O equipamento avisa-o com três cores diferentes quanto já consumiu, 

verde = início, laranja = meio caminho, vermelho = fim. Basta colocar o Wa-

terpebble dentro da banheira, junto ao ralo e a contagem começa. Memo-

riza o seu primeiro banho e usa-o como referência para os seguintes. Estará 

a reduzir o tempo médio para cerca de 6 minutos, poupando até 20 litros 

de água por dia.

Taking a long relaxing bath is not bad at all, but the truth is that it is a threat to 

the environment… and it empties out our wallet. For those who wish to cut back 

on costs in the end of the month, this “small” invention is the best way to keep 

track of how much water is spent in every bath. 

The Waterpebble, as it is called, controls the amount of water used in every wash 

and it tells you when it’s time to get out. It is possible to program it, adjusting it to 

your needs, but remember… the longer you are in the shower, the bigger the bill. 

The equipment warns you with three different colors who much you have used, 

green = start, amber = half way, red = stop. All you need to do is place the Wa-

terpebble in the bathtub, near the drain and the countdown begins. It memorizes 

your first bath and uses it as a reference for the following. You will be reducing the 

average time to 6 minutes, saving up to 20 liters of water a day.
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iPhone 6

Preço Price
N/A

O lançamento para o iPhone 6 está agendado 

para Setembro 2014.  A Apple vai apresentar 

um novo modelo com 4,7 polegadas, assim 

como um modelo com ecrã maior de 5,5 po-

legadas. O smartphone terá um design pare-

cido ao iPod nano, e o sistema operacional 

deverá ser a nova versão iOS8, que foi apre-

sentado em Junho deste ano. 

O que se pode esperar é uma versão actual-

izada com mais capacidade de armazenação, 

com máquina fotografia de máxima qualidade 

e maior rapidez de navegação. O Healthbook 

é a grande novidade para este lançamento. 

Com sensores incorporados, o telefone 

poderá medir desde os passos dados durante 

o dia até os níveis de oxigenação do sangue. 

Um iniciativa para tomar conta da sua saúde. 

Outra das aplicações que poderá constar, é o 

iWatch, relógio inteligente que funcionará em 

parceria com o iPhone.

The launch of the iPhone 6 is scheduled for Sep-

tember 2014. Apple is going to present two new 

models with 4, 7 inch and 5, 5 inch screen sizes. 

The Smartphone will have a design similar to the 

iPod nano, and the operational system should be 

the new iOS8 version, that was presented this 

year. 

What you can expect is an updated version with 

more storage capacity, a high quality camera and 

faster navigation speed. The Healthbook is the 

newest innovation for this launch. With incorpo-

rated sensors, the iPhone can measure everything 

from the number of step taken during the day to 

blood levels. Take better care of your health with 

a simple application.
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Com o verão à porta e ainda sem lugar para levar 
a família inteira de férias, aqui tem uma ideia para 
umas férias familiares que será divertido para to-
dos.

With summer vacations on the way and still no place 
to go with your entire family, here are some great ideas 
for a family trip that will be fun for everyone.

Para entrar neste conto de fadas, tem apenas de comprar um passe diário.  
Os preços começam nos 64 euros (passe diário) e vão até aos 200 euros 
(5 dias de passe + 2 parques).
To get in this fairytale dream you need to purchase a daily pass.  The prices starts 
at 64 euros (daily pass) and goes up to 200 euros (5 day pass + 2 parks). 

DISNEYLAND
PARIS

Disneyland é o sítio mágico onde sonhos tornam-se realidade, onde os con-

tos de fadas nascem, onde o Mickey e a Minnie vivem e onde o príncipe e a 

princesa viveram felizes para sempre. Este “Mundo pequeno” é sem dúvida 

o lugar mais feliz do mundo. 

Em Marne-la-Vallée, a uma hora de Paris, encontra um dos melhor e mais 

procurados sítio pelas famílias. O parque atraí entre 14 a 15 milhões de 

pessoas por ano. Criado nos anos 90, o resort é o segundo parque de 

atracções da Disney fora dos Estados Unidos (o primeiro sendo construído 

em 1983 no Japão – Tokyo Disney Resort). 

Graças a Walt e Roy Oliver Disney o negócio do entretenimento floresceu 

no anos 20, hoje é uma companhia que vale biliões. A sua mascote favorita é 

o mais famoso ratinho do mundo, o único e exclusivo Rato Mickey. Com 85 

anos de idade, é o desenho animado mais adorado e reconhecido alguma 

vez criado.

O Reino encantador contêm 35 atracções diferentes. Está divido em 5 ter-

ras – Main Street; Discoveryland; Fantasyland; Adventureland e Frontierland. 

Há também uma grande variedade de hoteís por onde escolher e cada um 

deles tem o seu próprio tema. Todas as manhãs, a sua personagem preferida 

vem lhe cumprimentar à mesa e estão sempre a passear pelo hotel e pelo 

parque, assim não perde a oportunidade de tirar uma fotografia com eles.

E não se esqueça ... nunca se é velho demais para ir à Disney.

Disneyland is the land were dreams come true, where fairy tales are born, where 

Mickey and Minnie Mouse live and where the prince and princess lived happily 

ever after. This “Small World” is without a doubt the happiest place on earth.

About an hour away from the city center, in a town called Marne-la-Vallée, you 

can find one of the best and most sought out places in the world. The theme park 

attracts around 14 to 15 million people a year. Born in the 90´s, the resort is the 

second Disney theme park outside the United States (the first one was built in 

1983 in Japan – Tokyo Disney Resort). 

Thanks to Walt and Roy Oliver Disney the entertainment business grew in the 

1920´s. Today Disney is a billion dollar company. It´s mascot is the most famous 

little mouse in the world, the one and only Mickey Mouse. The 85 year old mouse 

is the most loving and recognized cartoon ever created.   

In this magical kingdom you can watch the Disney parade and you can have fun 

in one of the 35 different attractions it has to offer. The park is divided into 5 

lands – Main Street; Discoveryland; Fantasyland; Adventureland and Frontierland. 

You also have a number of hotels you can choose from, all of them have their 

own theme. Every morning, your favorite characters greets you by your breakfast 

table and they will always be around the hotel and park so you don´t miss out the 

opportunity to take pictures with them. 

And don’t forget… you´re never too old for Disney.
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FILMES A BORDO FILMS ON BORD

 The secret life of Walter
Mitty

X-MEN
First Class

Walter Mitty passa a vida a sonhar acordado. 
Para fugir ao tédio, ao quotidiano, entrega-se a 
devaneios que o levam a cenários de aventura e 
romance onde pode ser quem quiser.

A day-dreamer escapes his anonymous life by disap-
pearing into a world of fantasies filled with heroism, 
romance and action. When his job along with that of 
his co-worker are threatened, he takes action in the 
real world embarking on a global journey that turns 
into an adventure more extraordinary than anything 
he could have ever imagined.

Lutando lado a lado com outros mutantes numa 
luta constante para salvar o planeta da sua des-
truição, nada faria prever o futuro daquela ami-
zade.

In 1962, the United States government enlists the 
help of Mutants with superhuman abilities to stop a 
malicious dictator who is determined to start world 
war III.
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Filmes Movies

Séries Series

Rio 2
Blu, Jóia e os seus três filhos vivem pacatamente na grande cidade do 

Rio de Janeiro, Brasil. Porém, apesar de tanto conforto, Jóia teme que os 

seus filhos cresçam sem consciência de que são animais selvagens e não 

animais domésticos. Por esse motivo, decide fazer uma viagem à floresta 

amazónica, onde pretende dar-lhes a conhecer as suas raízes.

It’s a jungle out there for Blu, Jewel and their three kids after they’re hurtled 

from Rio de Janeiro to the wilds of the Amazon. As Blu tries to fit in, he goes 

beak-to-beak with the vengeful Nigel, and meets his father-in-law.

Glee
Uma comédia musical sobre um grupo de jovens ambi-

ciosos e talentosos que escapam as duras realidades do 

ensino médio por aderir a uma clube de alegria, onde 

encontram força, aceitação e a sua voz no mundo.

A group of ambitious misfits try to escape the harsh realities 

of high school by joining a glee club, where they find strength, 

acceptance and, ultimately, their voice, while working to pursue 

dreams of their own.

The Big Bang Theory
Uma comédia sobre dois prodígios, um físico experimen-

tal ou téorico que moram do outra lado do corredor de 

uma atraente jovem, da qual nasce uma amizade.

A woman who moves into an apartment across the hall from 

two brilliant but socially awkward physicists’ shows them how 

little they know about life outside of the laboratory.

Modern Family
Três famílias diferentes que encaram os dramas do dia a 

dia nas suas próprias maneiras.

Three different, but related families face trials and tribulations 

in their own uniquely comedic ways.

Flipped
Dois alunos começam a ter sentimentos um pelo outro apesar de serem 

o oposto. Baseado no romance “Flipped” de Wendelin Van Draanen.

Two eighth-graders start to have feelings for each other despite being total op-

posites. Based on the novel “Flipped” by Wendelin Van Draanen.
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LAST MINUTE...

Maria Leonor Poeiras Simões da Conceição mais conhecida como apenas 

Leonor Poeiras aos 33 anos conta com 10 anos de televisão. 

Tirou o curso de Comunicação Social e Cultural na Universidade Católica 

Portugesa e estagiou na TVI durante seis meses. Já passou por altos e baixos 

mas hoje é uma mulher madura e optimista. Mãe de António de 5 anos, diz 

ser a pessoa mais importante da sua vida e contribui para grande parte da 

sua felicidade. 

Iniciou a sua carreira profissional na TVI em 2004 e desde então tem uma 

vasta lista de programas apresentados. Alguns deles Secret Story, Perdidos 

na Tribo e Somos Portugal. Este ano apresentou Secret Story – Casa dos 

Segredos: Desafio final (2ª edição do Extra) e o novo programa de caça ao 

talento “Rising Star” – A Próxima Estrela, que estreou em Maio. 

Maria Leonor Poeiras Simões da Conceição at the age of 33 has a 10 year record 

track in television. 

With a degree in Media and Cultural Studies in Catholic University of Portugal, she 

interned at TVI Portuguese channel for six months. She has been through ups and 

downs but today she´s a strong, optimistic woman. Mother of five year old António, 

he is one of the biggest contributions to her happiness. 

Started her professional career in TVI in 2004 and hasn’t stopped since. Leonor 

Poeiras has a vast list of presented programs. A few of them being Secret Story, 

Peridos na Tribo and Somos Portugal. This year Leonor Poeiras presented Secret 

Story: final challenge (2nd edition) and the new talent show “Rising Star” – the 

Next Star, that debut in May.

Nome: Leonor Poeiras
Name: Leonor Poeiras

Profissão: Apresentadora de televisão
Profession: Television Presenter

1. O que nunca se esqueçe de levar na mala?
Levo sempre coluna para ipod, um pareo (que dá para tudo) e um caderno 
para escrever e guardar mapas, cartões e recados.
1. What do you always take with you on a trip?
I always bring my iPod, a pareo (it goes with everything) and a notebook to write 
my notes, keep my maps, cards and messages. 

2. Qual o seu destino de sonho, a viagem da sua vida?
Um sítio quente em que a paisagem seja absolutamente inesquecível e por 
isto entenda-se que procuro sempre um profundo contacto com a natu-
reza: praias, selva, deserto, mar alto... 
2. What is your dream destination?
A hot place where the landscape is absolutely unforgettable, therefore I look for 
a place where I can have deep contact with nature: beaches, jungles, deserts, 
high sea … 

3. Quais foram as suas melhores férias?
Duas semanas sempre de barco, com seis amigas e um skipper, pelas 
Baleares.
3. Which were your best holidays so far?
Two weeks on a boat with six of my best friends and one skipper through the 
Balearic Islands.

4. Voar sozinha ou acompanhada?
Depende. Gosto de ambas as situações.
4. Travel alone or accompanied?
It depends. I like both cases.
 
5. Acha Portugal um bom destino para férias?
Acho maravilhoso e estou muito feliz pelo reconhecimento internacional 
que estamos a ter agora. Só espero que algums recantos escondidos per-
maneçam escondidos! Portugal é o melhor país para se viver, por isso, visitá-
lo em férias é receber tudo o que de mais bonito Portugal é e tem!
5. Do you think Portugal is a good holiday destination?
I think it´s wonderful and I’m very happy by the international recognition we are 
having. I just hope some places remain hidden! Portugal is the best country to 
live in.

LEONOR
POEIRAS








