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Mais de 20 mil refeições vendidas no primeiro fim-de-

semana no Time Out Market Rock in Rio 
 

Fim-de-semana de arranque do Rock in Rio- Lisboa com balanço positivo 
no primeiro mercado “pop-up” de alta cozinha da Cidade do Rock 

 
 
Lisboa, 25 de junho de 2018 – O balanço do primeiro fim-de-semana do festival Rock in Rio-
Lisboa foi bastante positivo para o Time Out Market. Em dois dias de festival foram vendidas 
mais de 20 mil refeições naquele que é o primeiro mercado pop-up de alta cozinha de um festival 
de música. 
 
Com o objetivo de elevar a experiência gastronómica dentro da Cidade do Rock, a venda deste 
número de refeições no Rock in Rio-Lisboa vem comprovar que os festivaleiros procuram mais 
do que simples fast-food, procurando elevar também a sua experiência gastronómica, para além 
da cultura musical.  
 
O Time Out Market Rock in Rio é uma réplica do espaço criado em 2014 pela revista Time Out 
Lisboa, no Mercado da Ribeira, que terá dentro do recinto do festival uma área de 1350 m2 com 
400 lugares e com 14 restaurantes e um bar TO ao centro. Este espaço está situado junto à roda 
gigante, entre a EDP Rock Street e o Palco Music Valley. 
 
No pop-up Time Out Market Rock in Rio podem ser encontrados 14 espaços e chefs com 
representação no Time Out Market Lisboa, entre eles, dois com estrela Michelin (Henrique Sá 
Pessoa e Alexandre Silva), Marlene Vieira, Vítor Sobral e uma chef convidada (Noélia do 
restaurante “Noélia e Jerónimo” de Cabanas de Tavira). Além destes nomes, o espaço Time Out 
Market Rock in Rio conta ainda com os restaurantes Asian Lab, Sea Me/O Prego da Peixaria, 
Cozinha da Felicidade, Confraria, Manteigaria Silva, Monte Mar, Croqueteria, Olhó Bacalhau e a 
Manteigaria – Fábrica de Pastéis de Nata. 
 
Toda a loiça usada no espaço Time Out Market Rock in Rio é feita com matérias-primas vegetais 
(fibras de cana de açúcar), é reciclável, compostável e todos os copos usados no espaço são 
reutilizáveis. 
  
O Time Out Market Rock in Rio funciona ao longo de todos os dias do festival, das 12.00-00.00, 
com entrada livre, e conta com 400 lugares sentados.  
 
 
Sobre os espaços que integram o Time Out Market Rock in Rio: 
 
Manteigaria Silva 
Os maiores especialistas da cidade em queijos e ecnchidos apresentam-se ao serviço com as 
suas sandes de presunto e queijo da Serra, assim como com as tábuas mistas e as virutas que 
muito sucesso fazem no Time Out Market. Para a Cidade do Rock trazem uma tábua especial 
que leva o nome do festival e é composta por dois queijos e dois presuntos. 
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Monte Mar 
Só não trazem as ondas do mar do Guincho, mas de resto o Monte Mar traz ao Rock in Rio toda 
a frescura do marisco e peixe, em forma de saladas (polvo e camarão), chapatas com patés de 
atum, salmão ou sapateia, e ainda as ostras frescas da Ria Formosa, o camarão panado e as 
espetadas de polvo panadas. 
 
Asian Lab 
Os sabores mais orientais do Time Out Market Rock in Rio têm representação assegurada quer 
pelo Asian Lab, quer pela Confraria (sushi). No que toca ao primeiro, os festivaleiros podem 
contar com Goi Cuon, gyosas de carne, espetadas de chicken satay, Pad Thai e Caril Phanang, 
ambos com camarão, frango ou vegetais. 
 
Cozinha da Felicidade 
Susana Felicidade traz à cidade do Rock os sabores do sul em forma de petiscos. Quem passar 
por esta “Cozinha da Felicidade” vai poder provar a sandes de bochecha de porco ibérico, o 
churrasquinho da Felicidade (espetada em alecrim com chouriça do Algarve e melancia), assim 
como o Arjamolho ou o atum dos Açores braseado. Para sabores mais doces, a chef traz as trufas 
de batata-doce, alfarroba, medronho e manteiga de alcagoita de Aljezur. 
 
Croqueteria 
Não há que enganar, o croquete da Croqueteria é “Dos Melhores, o melhor”. E se há comida 
que é perfeita para um festival são os croquetes. Para esta versão pop-up trazem os seus best-
sellers – o croquete de carne tradicional, o croquete de atum e o de queijo – vendidos em trio 
ou numa versão que vai conquistar todos os festivaleiros: a sandes de croquete. 
 
Chef Vítor Sobral 
Vítor Sobral entrou no Time Out Market com o Balcão da Esquina, um restaurante onde reúne 
alguns dos melhores pratos do grupo “Esquina”. Para o Rock in Rio – onde já é presença habitual 
em Portugal e no Rio – traz uma seleção ainda mais apurada dos seus best-sellers: lombo de 
bacalhau, robalo marinado, prego de atum, pastel de amêndoa. 
 
Chef Alexandre Silva 
Alexandre Silva, um dos chefs com estrela Michelin do Mercado – a par de Henrique Sá Pessoa 
e Miguel Laffan – estreia-se nestas lides de festival com um menu com substância e à prova de 
dias quentes. Simples e eficaz. Para o RiR leva o seu risotto negro, a sanduíche de barriga de 
porco, o prego de atum e, para sobremesa, a sopa de frutos vermelhos. 
 
Chef Henrique Sá Pessoa 
Um dos chefs mais Rock’n Roll do Time Out Market apresenta-se no maior festival da cidade 
com um menu imbatível. A sua famosa bifana de leitão crocante P’King, o peixe e fritas com 
molho tártaro caseiro, o tataki de salmão com massa vermicelli e para fechar uma mousse de 
chocolate negro com azeite e flor de sal. 
 
Chef Marlene Vieira 
Da cozinha de Marlene Vieira no mercado para o Rock in Rio vem um rol de pratos vencedores 
como a sandes de rosbife, o arroz de bivalves ou as saladas de bacalhau, de polvo e de sapateira 
e abacate. Destaque para as suas pataniscas de bacalhau com maionese de pimentos que podem 
muito bem vir a disputar o protagonismo do festival com os melhores artistas em palco. 
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Olhó Bacalhau 
Tal como os croquetes, um pastel de bacalhau é comida rápida, fácil e que deixa qualquer pessoa 
satisfeita, seja no mercado, seja quando se está num festival em que tanto está a acontecer e o 
tempo para comer parece escasso. No “Olhó Bacalhau” há o pastel de bacalhau tradicional e as 
variantes com pimento ou azeitona. 
 
Noélia 
A Noélia de Cabanas de Tavira é a chef convidada que o Time Out Market traz ao Rock in Rio. 
Com ela e diretamente do Algarve vêm alguns dos seus pratos “arrasta multidão”, que é como 
quem diz os seus maiores sucessos como o gaspacho com muxama de atum, Bivalves da Ria 
Formosa, o Arroz de Limão e Peixe e o Ceviche. 
 
Confraria 
Dias de muito calor pedem comida fresca e é isso mesmo que a Confraria vai levar para a Cidade 
do Rock: sushi fresquinho. Vários combinados de sushi e sashimi, temakis, hot filadélfias e as 
poké bowls do momento também vão estar no Time Out Market do Rock in Rio. 
 
Sea Me/ O Prego da Peixaria 
Dois pesos pesados da restauração – o Sea Me e O Prego da Peixaria – vão levar para o festival 
alguns dos seus melhores pratos do mercado. Do Sea Me vem o Hot Dog de polvo, os clássicos 
niguiris de sardinha, o ceviche de atum, entre outros, Do Prego vêm os pregos de peixe como o 
burger de salmão e choco e os de carne como o Rockabilly, o Motard, o clássico e ainda o Punk 
vegetariano. Tudo para comer com umas batatas Marylin Monroe.  
 
Manteigaria – Fábrica de pastéis de nata 
Os melhores pastéis de nata de Lisboa - os da Manteigaria está claro - vão à Belavista. E não só 
vão estar à venda no espaço do Time Out Market como também vão andar a “passear” por toda 
a cidade do Rock para que quem não queira sair da frente dos palcos onde os concertos 
acontecem, possa também comprar um pastel de nata para carregar as baterias. 
 
 
Time Out Market Lisboa  
O Time Out Market é um conceito criado de raiz pela equipa da revista Time Out Portugal em 2014, apenas com as 
melhores ideias e negócios de Lisboa – de acordo com a equipa editorial. O critério é simples: se é bom vem 
recomendado na revista, se é ótimo vai para o mercado. 26 restaurantes, 8 bares, mais de uma dezena de espaços 
comerciais, doze quiosques, uma academia de cozinha e uma sala de espetáculos, tudo com o melhor de Lisboa (o 
melhor bife, o melhor hambúrguer, o melhor sushi ou os melhores espetáculos, entre outros).  
O Time Out Market faz parte do Time Out Group plc, o grupo de media e entretenimento líder que inspira as pessoas 
a aproveitarem ao máximo as suas cidades. 
Saiba mais em Time Out Market Lisboa. 
 
 
 
Sobre o Rock in Rio  
O Rock in Rio é o maior evento de música e entretenimento do mundo. Criado em 1985, é parte relevante da história 
da música mundial. O evento soma, já, 18 edições, 108 dias e 1.778 atrações musicais. Ao longo destes anos, mais de 
9,2 milhões de pessoas passaram pelas Cidades do Rock. 
Nascido no Rio de Janeiro, o Rock in Rio conquistou, não só, o Brasil como, também, Portugal, Espanha e Estados 
Unidos, sempre com a ambição de levar todos os estilos de música aos mais variados públicos. Muito mais que um 
evento de música, o Rock in Rio pauta-se também por ser um evento responsável e sustentável. Em 2001, através do 
projeto social "Por um Mundo Melhor", assumiu o compromisso de consciencializar as pessoas para o facto de 
pequenas atitudes no dia-a-dia serem o caminho para fazer do mundo um lugar melhor para todos. Em 2013, o festival 

http://www.timeoutmarket.com/
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recebeu a certificação da norma ISO 20121 - Eventos Sustentáveis, um reconhecimento do poder concretizador da 
marca que desenvolve diversas ações com vista à construção de um mundo melhor, como a criação de 202.500 
empregos diretos e indiretos (no total das 18 edições), mais de 25 milhões de euros investidos em causas 
socioambientais e a construção de um legado positivo para as cidades onde o evento é realizado. 
Site oficial do Rock in Rio-Lisboa: www.rockinriolisboa.sapo.pt 
 
 
Para mais informações contacte: 
IPSIS  
Tel.:211 359 531 
Ariana Pires – ariana.pires@ipsis.pt  
Vanda Rosário – vanda.rosario@ipsis.pt  

http://www.rockinriolisboa.sapo.pt/
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