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O guia Boas Mesas a menos de 35€ de Espanha 
e Portugal recopila mais de 500 restaurantes, 
selecionados e recomendados pelos inspetores 
do guia MICHELIN, que se caracterizam por 
oferecer uma cozinha de qualidade, muitas vezes 
tipicamente regional, e a um preço moderado, 
com a possibilidade de comer uma refeição que 
inclui entrada, prato principal e sobremesa por 
menos de 35 euros. 

Nesta edição, mais que em nenhuma outra, os 
inspetores Michelin constataram a crescente 
preocupação dos restauradores por oferecer 
uma cozinha de qualidade e acessível a todos 
os orçamentos, incluindo os mais ajustados. 
Sendo assim, o guia Boas mesas a menos de 

35€ recopila 135 restaurantes novos, 112 em 
Espanha e 23 em Portugal, o que supõe quase 
27% do total da seleção 2013.

Como nas edições anteriores, a Espanha dividiu-
se em comunidades autónomas, enquanto 
Portugal se apresenta em seis zonas: Alentejo, 
Algarve, Beiras, Estremadura-Ribatejo, Madeira e 
Minho-Douro-Trás os Montes. Cada comunidade 
autónoma ou zona vai precedida de um mapa 
regional, no qual se localizam os restaurantes 
que, por outro lado, também aparecem no fim 
da publicação, no índice por localidades. Ao 
começo de cada capítulo inclui-se uma pequena 
introdução da região e das suas especialidades 
gastronómicas. 

A Michelin lança a nova edição 
do guia Boas mesas a menos de 35€
 

A relação qualidade-preço valoriza-se mais que nunca! 
Com esta edição a Michelin ratifica, após o trabalho de 
campo dos seus inspetores, o considerável aumento de 
restaurantes em que é possível encontrar uma cozinha 
de qualidade acessível a qualquer orçamento. A quinta 
edição do guia “Boas Mesas a menos de 35€” supõe 
a consolidação desta publicação no mercado e o apoio 
profissional a muitos negócios que, não sem esforço, estão 
a saber adaptar-se à crise.
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Todos os restaurantes levam uma série de 
pictogramas, que fornecem informação útil ao 
utilizador com uma simples vista de olhos. Os 
estabelecimentos estão classificados com um, 
dois ou três talheres (ò o ó o ô), que distinguem 
um restaurante simples de outro confortável 
ou muito confortável. Se o restaurante resulta 
especialmente agradável este símbolo irá em 
vermelho (ò o ó o ô). Em muitos deles, além 
disso, aparece o Bib Gourmand (=), que assinala 
os restaurantes favoritos dos inspetores pela 
sua especial relação qualidade-preço. Outro dos 
pictogramas mais representativos deste guia é o 
cacho de uvas (N), que indica que o restaurante 
possui uma carta de vinhos singular e atrativa.

Além disso, cada estabelecimento conta com um 
texto descritivo, no qual se destacam as virtudes 
culinárias de cada chefe e algum que outro relato 
particular. Também se indica o estilo de cozinha, o 
tipo de ambiente ou decoração, e as coordenadas 
da sua localização no mapa regional. As 
especialidades culinárias mais relevantes citam-
se num pequeno quadro. O objetivo deste guia é 
ser o companheiro indispensável para todas as 
pessoas que queiram encontrar “boas mesas” a 
preços acessíveis.

E, seguindo a filosofia da publicação de oferecer 
qualidade a bom preço, o guia Boas Mesas a 
menos de 35€ está disponível a 15€.

A missão da Michelin é contribuir de maneira duradoura para a mobilidade das pessoas e bens. Por esta razão, 
o Grupo fabrica e comercializa pneus para todo o tipo de viaturas, desde aviões até automóveis, passando pelas 
duas rodas, a engenharia civil e agrícola e pelos camiões. A Michelin também propõe serviços informáticos de 
ajuda à mobilidade (ViaMichelin.com), e edita guias turísticos, guias de hotéis e restaurantes, mapas e Atlas 
de estrada. O Grupo, que tem a sua sede em Clermont-Ferrand (França), está presente em mais de 170 países, 
emprega a 115.000 pessoas em todo o mundo e dispõe de 69 centros de produção implantados em 18 países 
diferentes (www.michelin.com).
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DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO
Avda. de Los Encuartes, 19

28760 Tres Cantos – Madrid – ESPANHA

Tel: 0034 914 105 167 – Fax: 0034 914 105 293


