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O guia MICHELIN Espanha & Portugal 2019 será
apresentada em Lisboa
Lisboa foi escolhida para acolher a Gala do guia MICHELIN Espanha & Portugal 2019,
que terá lugar a 21 de novembro, no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa.
A Michelin aposta em Lisboa para celebrar o décimo aniversário da Gala MICHELIN, que se tornou já na
referência para o setor da gastronomia.
Anualmente, Lisboa recebe mais de quatro milhões e meio de turistas, que a visitam atraídos tanto pela
sua riqueza cultural e histórica, como pela beleza das suas condições naturais. Não é por acaso que
Lisboa ostenta as apreciadas três estrelas de O Guia Verde Michelin, ao ser considerada visita
imprescindível.
Lisboa é única pela sua localização, pela sua história e, sobretudo, pela sua qualidade de vida. Nas
suas ruas, plenas de encanto e recantos de sonho, escondem-se magníficos monumentos e museus.
Esta incrível riqueza e variedade reflete-se, também, na sua gastronomia. A cozinha portuguesa,
caraterizada pela tradição, e enriquecida pela mistura, alterna sabores do mar e da terra. Os seus
restaurantes têm sabido tirar proveito dos excelentes produtos locais perpetuando as receitas
tradicionais, ou reinventando-as com verdadeiro engenho criativo.
Nas palavras do Ministro da Economia do Governo português, Manuel Caldeira Cabral, “o facto de
Lisboa acolher a próxima Gala do guia MICHELIN é uma grande notícia para Lisboa e para Portugal,
que vem confirmar o esforço que está a ser realizado para valorizar a gastronomia, assim como a
aposta decidida nos produtos locais enquanto base dessa cozinha, e no reconhecimento do trabalho
dos nossos chefs, que são os grandes embaixadores pelo sucesso da gastronomia nacional, mas
também dos nossos produtores, agricultores e pescadores”.
Segundo o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, “para Lisboa, acolher este
evento faz com que a nossa cidade se posicione como destino gastronómico de primeiro nível, ao
mesmo tempo que reconhece o trabalho que há anos tem vindo a ser desenvolvido para colocar a
nossa gastronomia e os nossos profissionais no lugar que merecem pela sua qualidade”.
Para Mayte Carreño, Diretora Comercial do Michelin Travel Partner España Portugal, “o compromisso
das instituições públicas e privadas para com o turismo, a qualidade da gastronomia e a aposta na
excelência tornam Lisboa no local ideal para acolher esta grande festa gastronómica”.
O Pavilhão Carlos Lopes será o cenário no qual se revelarão os segredos da edição de 2019. A 21 de
novembro reunir-se-ão ali jornalistas e críticos gastronómicos dos principais meios de comunicação,

nacionais como internacionais, além de um apreciável número de chefs. A par dos
galardoados com estrelas MICHELIN, contaremos com a presença de cozinheiros “Bib
Gourmand” = e “Prato MICHELIN” ‹, dando, assim, visibilidade a todas as categorias da
seleção.
No exclusivo jantar de gala poderão ser degustadas as criações dos sete restaurantes com
estrela da região da Lisboa: Fortaleza do Guincho (Cascais / Praia do Guincho), Alma (Lisboa),
Eleven (Lisboa), Feitoria (Lisboa), Loco (Lisboa), Lab by Sergi Arola (Sintra), todos com m, e
Belcanto (Lisboa, mm), cujo chef, José Avillez, será o coordenador da grande festa culinária.
A Michelin continua a manter a sua firme aposta de apoio ao turismo e à gastronomia de qualidade,
enquanto valores fundamentais para que o viajante viva experiências únicas.

A Michelin ambiciona melhorar de maneira sustentável a mobilidade dos seus clientes. Líder do
sector do pneu, a Michelin concebe, fabrica e distribui os pneus mais adaptados às necessidades e
às diversas utilizações dos seus clientes, assim como serviços e soluções para melhorar a sua
mobilidade. De igual modo, a Michelin oferece aos seus clientes experiências únicas nas suas
viagens e deslocações. A Michelin também desenvolve materiais de alta tecnologia para a indústria
ligada à mobilidade. Com sede em Clermont-Ferrand (França), a Michelin está presente em 171
países, emprega 114.100 pessoas e dispõe de 68 centros de produção em 17 países que, em 2017,
fabricaram 190 milhões de pneus. (www.michelin.pt).
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