


a NOSSA missão

Trazer o Mar à mesa com um serviço  
de excelência e trabalhar diariamente  

para merecer a sua preferência  
quando procura peixe e marisco.

"Os nossos sonhos são como peixes.  
Temos que aprender a pescá-los." 

SUANE CRUZ 





a NOSSA carta

Oferecemos uma experiência típica, 
respeitando a sazonalidade  
e a sustentabilidade do mar.  

O peixe mais fresco, os petiscos,  
as Mariscadas e pratos tradicionais  

como a Cataplana, o Polvo à Lagareiro,  
o Arroz de Marisco ou os clássicos Prego  

e Bife do Lombo.







os restaurantes
Inspirada nas marisqueiras clássicas  

e na experiência do Mar em Portugal,  
a Azul reinventa o conceito  
de marisqueira tradicional.  

Garantimos a qualidade do nosso peixe  
e marisco, a imperial sempre fresca  
que chega antes da última acabar  

e o serviço típico que trata o marisco 
“por tu”.



MANEL AGUIAR

Manel Aguiar é uma das pessoas que mais 
percebe de marisco em Portugal. Trabalha 

com marisco há 32 anos desde que  
ia à Boca do Inferno para mudar a água  

dos aquários até hoje, em que lidera  
o projecto da Azul no Time Out Market  

e na Praça do Comércio. 

"O melhor marisco é o que está vivo." 

MANEL AGUIAR 



REVISTA TIME OUT

"É uma marisqueira que respeita os dois 
princípios básicos desta arte: servir marisco 

fresco e a cerveja gelada. E que além disso faz 
um esforço notável para dar um toque de 
actualidade a este formato tradicional.” 

“O melhor peixe e marisco 
escolhido e cozinhado por quem mais sabe.”

MEDIA

REVISTA VISÃO

"Na Marisqueira Azul, em Lisboa,  
o resultado do trabalho de Manel é frescura."



José Diogo Vinagre 
+351 915 628 556 / josediogo@ccragroup.com 

Azul . Time Out Market 
Av. 24 de Julho 49, 1200-479 Lisboa 

Horário: 10h00 às 24h00 
Reservas: +351 211 318 489

Azul . Praça do Comércio 
Praça do Comércio 70-71, 1100-048 Lisboa 

Horário: 10h00 às 24h00 

Reservas: +351 218  863 065 / info@mazul.pt 

VISITE  >

VISITE  >

www.mazul.pt 

mailto:josediogo@ccragroup.com
https://www.facebook.com/mazulisboa/
https://www.instagram.com/mazul_lisboa/
https://www.zomato.com/pt/grande-lisboa/azul-pra%C3%A7a-do-com%C3%A9rcio-baixa-lisboa/info
https://www.tripadvisor.pt/Restaurant_Review-g189158-d19224817-Reviews-Azul_Praca_do_Comercio-Lisbon_Lisbon_District_Central_Portugal.html?m=19905
https://www.google.com/search?q=azul+pra%C3%A7a+do+com%C3%A9rcio&oq=azul+pra%C3%A7a+do+com%C3%A9rcio&aqs=chrome..69i57j0j69i60j69i61l2.3215j0j4
https://www.zomato.com/pt/grande-lisboa/azul-time-out-market-cais-do-sodr%C3%A9-lisboa
https://www.tripadvisor.pt/Restaurant_Review-g189158-d7247750-Reviews-Marisqueira_Azul-Lisbon_Lisbon_District_Central_Portugal.html?m=19905
https://www.google.pt/search?q=Azul+-+Time+Out+Market&ludocid=13010884416360171968&lsig=AB86z5XjZGTo_wpz3m4QC5kFzOMD
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