Parque das Nações is a creative, cultural territory, marked by an amazing

The efficiency of this public transport network allows a quick connection

FEIRA INTERNACIONAL DE LISBOA -FIL

architecture and a vast area of gardens in the riverfront of the magnificent

to the main national ports (Lisbon, Setúbal and Sines), which offer direct

A FIL acolhe anualmente dezenas de eventos nacionais e internacionais.

Tagus river.

access to the main sea routes.

A privileged space to live with your family.
Open, inclusive, cosmopolitan.

Lisbon, and in particular Parque das Nações, is a true Atlantic Business

Parque das Nações offers a school network and quality health
infrastructure, comfortable cycle paths, an innovative electric vehicle
charging system and internationally recognized leisure and culture venues:
MEO Arena, FIL (Lisbon International Fair), the Oceanarium; Lisbon
Casino; “Ciência Viva” Pavilion; Camões Theatre.

Each year this Exhibition Park hosts many regional, national and
international events. The fairs are extended to various sectors of
economic activity.

Platform.

43.000 m2 de área coberta/Covered area
4 pavilhões/Exhibition halls
cada um com 10.368 m2
800 lugares

Parque das Nações is the living legacy of the world exhibition dedicated
to the oceans (EXPO 98), a worldwide case study of urban requalification
built under the inspiration of the Imagined City.

Today, Parque das Nações is the symbol of the Desired
City to live, visit, invest.

de estacionamento/Parking

Culture and leisure are at each corner of the territory. The urban
art located in the gardens, the buildings design by award architects,
spectacles and events promoted by public and private partners, are the
daily routine of Parque das Nações.

PARQUE DAS NAÇÕES,

The youngest local council in Lisbon is a trendy, safe and urban space,
prepared to compete in the global economy.

DESEJADO PARA VIVER, VISITAR, INVESTIR.

Parque das Nações is at the heart of a transportation hub with frequent
direct flights to major business centres around the world and international
rail links.

O Parque das Nações é um território criativo, cultural, desenhado por
uma arquitetura de excelência e recortado por cinco quilómetros de
zonas verdes com o cenário magnífico do rio Tejo.

Um espaço privilegiado para viver com a família.
Aberto, inclusivo, cosmopolita.
O Parque das Nações oferece uma rede escolar e equipamentos de
saúde de qualidade, confortáveis ciclovias, um sistema de carregamento
de veículos elétricos inovador e equipamentos de cultura e lazer
reconhecidos a nível internacional: MEO Arena; a FIL (Feira Internacional

CASINO LISBOA

A eficiência da rede de transportes garante a conexão com principais

Teatro Camões.

portos nacionais (Lisboa, Setúbal e Sines), com acesso direto às

A oferta de cultura e lazer é transversal a todo o território, seja na Arte

Casino Lisboa is the largest casino in Portugal. It’s one of the
most visited venues at Parque das Nações, for both leisure
and culture.

no cartaz de eventos promovidos por parceiros públicos e privados, que

Urbana localizada nos jardins, nos edifícios de arquitetos premiados, ou
fazem do Parque das Nações o seu lugar de eleição.
A mais jovem freguesia de Lisboa é um lugar trendy, seguro, um espaço
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e internacional.

de Lisboa); o Oceanário; o Casino de Lisboa; o Pavilhão “Ciência Viva”; o

O Casino Lisboa é o maior casino de Portugal. Um espaço
de lazer e cultura dos mais visitados no Parque das Nações.

Auditório - 643 pax
Parque de estacionamento/Parking - 300
Salas de jogo/Gambling
Restaurante/Fine restaurant

negócios em todo o mundo. A ferrovia assegura ligações à rede nacional

principais rotas marítimas. A cinco minutos do Parque das Nações, o
novo Terminal de Cruzeiros é um ponto de desembarque de milhares de
visitantes.
Lisboa, e em particular o Parque das Nações é uma verdadeira plataforma
atlântica de negócios e lazer.

urbano preparado para competir na economia global. Tem uma das

Herdeiro da exposição mundial dedicada aos oceanos (EXPO 98),

melhores redes de fibra óptica da Europa e uma cobertura de banda larga

considerada um case study de requalificação urbana, o território do

classificada no 4º lugar no ranking europeu.

Parque das Nações foi construído sob o lema Cidade Imaginada.

O Parque das Nações está no coração do eixo intermodal de transportes

Hoje, o Parque das Nações é o símbolo da Cidade
Desejada para viver, visitar, investir.

a Oriente. O Aeroporto de Lisboa faz a ponte com os grandes centros de

Arq. Carrilho da Graça
Museu interativo de ciência e tecnologia, com a missão tornar
a ciência acessível a todos. Nas suas exposições, atividades
educativas e de divulgação científica os visitantes são
convidados à descoberta.

HOTÉIS
3 A 5 ESTRELAS

1256 camas/beds
40 salas de reuniões com capacidade para
2400 lugares/ 40 meeting rooms with a
capacity of 2400 seats
Cocktails | Banquetes/Banquet Facilities
Conferências/Conferences
Reuniões comerciais/Business Meetings
Congressos/Congress | Workshops

SHOPPING
VASCO DA GAMA
170 Lojas
33 Restaurantes/Restaurants
6 Salas de Cinema/Movie Theaters
2700 lugares de estacionamento/parking

Interactive museum of science and technology that provides
science access to all, encouraging the exploration of the physical
world and experimentation.
Exposições; formação e workshops/Exhibitions; Training and
workshops
Auditório/Auditorium 203 pax
Área de Exposição/Exhibition area 258 m2

ACESSIBILIDADES

CIÊNCIA VIVA

GARE DO ORIENTE
Arq. Santiago Calatrava

Conceived by the Spanish architect Santiago Calatrava, the Eastern Railway
Station is the “jewel” of the Portuguese rail network. It was completed in
1998. The hallmark of the Eastern Railway Station is undoubtedly its glass
cover over the last storey. The complex includes a Metro station (Oriente) on
the first level, a commercial area and a bus station with local, national and
international connections.

Obra do arquiteto catalão Santiago Calatrava, a Estação do Oriente é
a “joia” da rede ferroviária nacional. Foi concluída em 1998, servindo
atualmente o Parque das Nações. O complexo inclui uma estação do
Metropolitano (Oriente) no primeiro nível, um espaço comercial e uma
estação rodoviária com ligações local, nacional e internacional.

PAVILHÃO DE PORTUGAL

Arq. Álvaro Siza Vieira (Pritzker Award)
É reconhecido pela sua ampla praça coberta por uma
imponente pala de betão. Esta pala é baseada na ideia de uma
folha de papel pousada em dois tijolos.

Londres
Bruxelas

Frankfurt
Paris

Designed by the Pritzker Award Alvaro Siza Vieira, this
building is renowned for its large square covered by a
remarkable sagging concrete roof. This roof is based on the
idea of a sheet of paper placed on two bricks.

Nova York

Roma

Lisboa

Pequim

Nova Deli

MARINA DO PARQUE DAS NAÇÕES
Porta aberta para o magnifico estuário do Tejo. Recebe
embarcações até aos 25m e cruzeiros ou iates até 230m. É
um importante pólo de turismo náutico na cidade de Lisboa
Characterized by its rare beauty it is an open door facing
the Tagus estuary. It receives vessels up to 25 m and cruises
or yachts up to 230 m and is an important center of marine
tourism in the city of Lisbon.

Dili

Luanda

Aeroporto Internacional de Lisboa
5 minutos do Parque das Nações
Lisbon International Airport
5 minutes from Parque das Nações

São Paulo

OCEANÁRIO DE LISBOA

MEO ARENA

Arq. Peter Chermayeff

Arq. Regino Cruz

Planeado com o objetivo de chamar a atenção para a
importância da conservação dos oceanos, o Oceanário veio
enriquecer a oferta cultural e educacional do País. No seu
interior, mais de 7000 m3 de água salgada demonstram que
na Terra, afinal, existe apenas um grande Oceano, aberto e
livre, por onde circulam milhares de espécies animais. Aquário
público de referência internacional recebe anualmente um
milhão de visitantes

Maior recinto de eventos e espetáculos do Parque das Nações e do país.
Uma das mais bonitas arenas do mundo. A construção exterior é uma
carapaça metálica de aspeto futurista a contrastar com o travejamento
em madeira que sustenta a cobertura que evoca o cavername invertido
de uma nau quinhentista.

Maputo

The Lisbon Aquarium has more than 7000 m3 of seawater to
highlight that on Earth there is only one big ocean, open and
free, inhabited by thousands of animal species. It is the largest
indoor aquarium in Europe and receives over one million
visitors per year.

TEATRO CAMÕES
Com uma arquitetura moderna - onde se destaca a extraordinária fachada
de vidro aberta para o rio - este é um equipamento cultural de referência
em Lisboa. Espaço residente da Companhia Nacional de Bailado, o Teatro
Camões é dotado de excelentes condições técnicas. É o espaço ideal para
eventos culturais.
Enjoying a prime location and exhibiting a modern architectural style with
its extraordinary glass façade in front of the river, this is a remarkable
cultural space and a focal point for dance events in Lisbon.
Capacidade: 888 pax

It is the largest indoor entertainment venue in the country and one of the
most beautiful arenas in the world. Its metal shell and glazed finishing
give it a futuristic look to contrast its inner wood bracing reminiscent of a
ship hull from the sixteenth century.
Sala Meo Arena: 20.000 pax | Sala Tejo: 150 a 2000 pax
Arena Box: 500 a 4.000 pax
Centro de Negócios: Open space 600 m2 com capacidade para 11 salas
independentes/capacity for 11 single rooms

