
CLUB BOOK



O JNcQUOI Club pretende ser a sua segunda casa em Lisboa. 
Um clube reservado a membros e aos seus convidados, 
com um programa cultural diverso e estimulante, preparado 
por uma equipa empenhada em tornar os seus dias e noites 
preenchidas e marcantes. 
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O clube funcionará nas instalações sitas na morada:

Avenida da Liberdade, n.º 144 – 9.º andar
1250-146 Lisboa
Portugal

O Living Room e Humidor estão localizados no 1º andar 
do mesmo edifício.

Neste momento, o clube está aberto no seguinte horário:
— Segunda-feira a quarta-feira, das 12h00 às 0h00
— Quinta-feira e sexta-feira, das 12h00 às 2h00
— Sábado, das 18h00 às 2h00

E encerra nos seguintes dias:
— Domingos.
— 24 de dezembro (a partir das 18h00) e 25 de dezembro.
— Primeira semana de janeiro.
— Primeira quinzena de agosto.

O clube é exclusivo a maiores de 18 anos. 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

MEMBERSHIP

Para assuntos relacionados com o seu Membership, por favor, 
utilize os seguintes contactos:

Email: membership@jncquoiclub.com
Tel. +351 210 513 012 

Estamos disponíveis de segunda-feira a sexta-feira, 
das 09h00 às 18h00.

EVENTOS

Para assuntos relacionados com a organização de eventos 
privados ou eventos regulares do clube que necessitem 
de reserva prévia, por favor, utilize os seguintes contactos:

Email: events@jncquoiclub.com

RESERVAS SUPERMONDO

Tel. +351 210 513 010

Por favor note que as reservas do restaurante são 
realizadas por telefone. Não aceitamos reservas por email. 

CONTACTOS



SUPERMONDO

Um restaurante com uma carta baseada em produtos 
genuínos, ideal para uma refeição no interior ou num 
dos terraços, com vista para uma das mais privilegiadas 
paisagens lisboetas. 
Aqui, irá também encontrar uma criteriosa seleção dos 
melhores vinhos do mundo, com destaque dado aos vinhos 
nacionais e internacionais, podendo sempre contar com a 
presença de um Sommelier no espaço. 

PETITMONDO

Num dos terraços do restaurante, encontrará uma sala 
coberta que oferece um ambiente acolhedor com vistas 
deslumbrantes sobre o Jardim do Torel e o Castelo de 
São Jorge. Com 20 lugares, totalmente envolvidos pela luz 
natural que caracteriza o espaço, membros e convidados 
podem apreciar um almoço soalheiro ou um jantar. 
Perfeito para eventos privados, personalizados à la carte.

O CLUBE
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EQUADOR

Um lugar destinado à música e ao entretenimento, num 
espaço intimista e com um cuidadoso calendário de 
eventos. É um local para conversar, dançar, apreciar uma 
bebida e desfrutar do espaço interior e exterior, numa 
permanente relação com a cidade e as suas deslumbran-
tes vistas, ao longo dos vários momentos do dia. 

DISCOLOUNGE

A área coberta do terraço permite usufruir do exterior 
em qualquer altura do ano, num ambiente privado, inti-
mista e cosmopolita. 

O CLUBE
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LIVING ROOM, HUMIDOR 
E CAVE DE VINHOS

O Living Room é um espaço com um look & feel de 
biblioteca, devidamente acompanhada por uma lareira. 
Pode organizar pequenos-almoços, almoços ou jantares 
privados, assistir a eventos desportivos com os seus 
convidados, ou usar o espaço para reuniões, com um 
serviço irrepreensível de bar e menu selecionado do 
JNcQUOI Asia. 

No Humidor do Living Room, os Membros encontrarão 
uma seleção dos melhores charutos do mundo. Poderá 
comprar os seus charutos para levar para casa ou apre-
ciar no clube. 

A Cave de Vinhos apresenta uma das melhores coleções 
do mundo inteiro: naturalmente, os vinhos Portugueses, 
mas também os dos melhores terroir Franceses, os das 
encostas do Piemonte ou do Novo Mundo.

O CLUBE
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RESERVAS

— As reservas para o Restaurante SuperMondo deverão 
ser feitas por telefone, com a devida antecedência, 
através do número +351 210 513 010. 
A confirmação da reserva estará sujeita à disponibilidade 
do espaço. 
Não serão aceites reservas recebidas por email. 

— Reservas canceladas com uma antecedência inferior 
a 24 horas terão uma taxa de cancelamento de €50, 
revertendo esse valor a favor de uma instituição de soli-
dariedade - Casa das Cores - um Centro de Acolhimento 
Temporário para crianças em perigo, dos 3 aos 12 anos, 
cuja proteção passa, num determinado momento das 
suas vidas, pela institucionalização, oferecendo-lhes um 
ambiente saudável e equilibrado.

NOVIDADES

— De forma a estar sempre atualizado de todas as 
novidades, o website do clube apresentará uma área onde 
poderá encontrar informação detalhada sobre os eventos.

— Algumas destas iniciativas também seguirão por email, 
por correio ou por telemóvel.

— Saiba mais informações em www.jncquoiclub.com.

— Por favor tome nota que seguiremos todas as indica-
ções decorrentes do Regulamento de Proteção de Dados, 
detalhado nas condições contratuais que lhe serão dis-
ponibilizadas.

O CLUBE
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As regras do clube aqui resumidas não substituem a 
consulta do contrato de adesão nem o regulamento in-
terno constante da sua Member Box, que em qualquer 
caso prevalecerão sobre quaisquer outros documentos.

— Respeite o clube como se fosse a sua própria casa, é 
este o propósito da sua existência. 

— Este é um espaço reservado aos Membros e seus 
convidados, acessível a maiores de 18 anos (exceto aos 
sábados, entre as 12h00 e as 16h00). 

— Para aceder ao clube, deverá apresentar o seu cartão 
de Membro e documento de identificação.

— Por favor, certifique-se que os seus convidados cum-
prem também as regras do clube. O Membro é respon-
sável pelos seus convidados. Os convidados só poderão 
aceder aos espaços do clube quando acompanhados 
pelo Membro.

— Os consumos diários do Membro e dos seus convidados 
no clube poderão ser pagos no final de cada visita (sendo 
para esse efeito aberta uma conta em nome do Membro) 
ou, em alternativa, pago pontualmente em cada ato de 
consumo.

REGRAS RESUMIDAS

— Na eventualidade do Membro decidir sair mais cedo 
que os seus convidados, os respetivos consumos de-
verão ser liquidados à saída, exceto se o Membro tiver 
autorizado o pagamento da totalidade dos consumos por 
débito no seu cartão de crédito (assinando para tal o 
respetivo formulário de autorização). 

— Na falta de cumprimento de pagamento por parte dos 
convidados, será o Membro responsável pelo pagamento 
dos respetivos consumos.
 
— Pedimos-lhe que mantenha o seu telemóvel ou outros 
equipamentos eletrónicos em modo silencioso e que os 
utilize somente nas áreas designadas para este efeito. 
O uso de telemóveis e outros equipamentos eletrónicos 
são apenas permitidos no Living Room e no Equador, 
até às 20h00, sempre e quando mantidos em silêncio.

— Não são permitidas fotografias, vídeos, gravações ou 
qualquer outro tipo de captação ou transmissão de sons 
ou imagens, exceto quando autorizado pelo clube.

— Só é permitido fumar nos terraços exteriores do clube e 
no DiscoLounge.
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— O clube poderá ser frequentado tanto por motivos de 
lazer como profissionais. O Membro terá em consideração 
as diferentes motivações e presenças no espaço.

— Os Membros e os seus convidados são encorajados a 
seguir um smart dress code. Calças rasgadas, chinelos, 
bonés, roupa de ginásio ou calções não são permitidos 
no espaço. Para as senhoras, encorajamos o uso de 
cocktail attire. 

— Os Membros Fundadores poderão fazer-se acompanhar 
de três casais convidados, os Membros Anuais poderão 
fazer-se acompanhar de três pessoas convidadas e os 
Membros Juniores poderão fazer-se acompanhar de uma 
pessoa convidada, sem reserva prévia. Caso o Membro 
queira fazer-se acompanhar por um maior número de 
convidados, é essencial que faça uma reserva prévia 
no restaurante do clube (sujeito à disponibilidade do 
espaço). Convidados adicionais não poderão aceder ao 
clube sem comunicação prévia.

— Tratando-se de uma celebração especial, estas 
limitações poderão ser reconsideradas. Não hesite em 
contactar-nos caso tenha um pedido particular. Teremos 
o maior gosto em analisar e satisfazer os seus pedidos, 
sempre que possível.

— Por favor note que, um equilíbrio entre o número de se-
nhores e senhoras presentes no espaço, é aconselhável. 

— Os Membros Juniores são bem-vindos à Living Room, 
mas sujeito à disponibilidade do espaço.

— Animais de estimação não são permitidos no clube.

— Meios de pagamento aceites: Numerário, Multibanco, 
Visa, American Express, Mastercard, China Union Pay.


