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THE OITAVOS



A  Q M  M O T O R  P A S S I O N  É  U M A  

C O M U N I D A D E  D A  Q M  L I F E S T Y L E

A Quinta da Marinha – Cascais, dispõe do melhor que Portugal 

tem de lifestyle. Entre o mar e a serra, as opções são infinitas 

dada a localização privilegiada. 

A QM Lifestyle oferece a todos os residentes, potenciais clientes, 

turistas e investidores da Quinta da Marinha – Cascais, e não só, 

serviços de Assessoria nas mais diversas áreas, 

Acompanhamento e apoio diário, Concierge, Organização dos 

mais diversos eventos, bem como a oferta de parcerias 

exclusivas com empresas referenciadas e parceiros QM 

Lifestyle.

Hotéis, Resorts, Aluguer de Residências, Compra de Moradias, 

“Villas” de Férias, Programas VIP, Eventos Exclusivos, e os mais 

diversos serviços, bem como acesso a todas a infraestruturas e 

serviços existentes na Quinta da Marinha.

B E Y O N D  Y O U R  N E E D S  W I T H  G R E A T  

S O L U T I O N S

Q M  M O T O R  P A S S I O N  I S  A  

Q M  L I F E S T Y L E  C O M M U N I T Y

Quinta da Marinha - Cascais, offers the best of Portugal in terms 

of lifestyle. Between the sea and the mountains, the options are 

endless given the privileged location.

QM Lifestyle offers all residents, potential customers, tourists and 

investors of Quinta da Marinha - Cascais, and not only, Advisory 

services in the most diverse areas, Assistance and daily support, 

Concierge, Organization of events, as well as offering exclusive 

partnerships with referenced companies and QM Lifestyle 

partners.

Hotels, Resorts, Home Rentals, House Purchase, Holiday Villas, 

VIP Programs, Exclusive Events, and  a world of other services, 

as well as access to all the infrastructures that Quinta da Marinha

has to offer.

B E Y O N D  Y O U R  N E E D S  W I T H  G R E A T  

S O L U T I O N S



QM MOTOR PASSION

É muito mais do que um clube de automóveis antigos, é 

uma comunidade de amantes de tudo que tenha motores.

Queremos oferecer acesso ás mais variadas 

experiências, serviços e eventos com foco central no 

automóvel clássico e no motor. Poderão usufruir de tudo 

isto ao máximo, num ambiente de grande exclusividade.

Iremos promover eventos, disponibilizar serviços de 

guarda de automóveis, exibição, a partilha de 

experiencias, know-how e paixão dos colecionadores, 

alugueres para eventos particulares, ajudar na procura e 

importação de carros, e muito, muito mais.

QM Motor Passion alia o know how da Motor Passion, 

com a qualidade de serviço da QM Lifestyle, trazendo um 

conceito único no mundo automóvel e do motor. 

QM MOTOR PASSION 

Is much more than a classic car club, it is a community of lovers 

of everything that includes motors and engines.

We will offer access to the most varied experiences, services and 

events with a central focus on the classic car and the motor. You 

will be able to enjoy all of this in a highly exclusive environment.

We will promote events, provide car storage services, exhibitions, 

sharing of experiences, know-how and passion of collectors, 

rentals for private events, assistance in the search and import of 

cars, and much, much more.

QM Motor Passion combines the know-how of Motor Passion, 

with the quality of service of QM Lifestyle, bringing you a unique 

concept in the automotive and motor world.



LOCALIZAÇÃO – THE OITAVOS 

The Oitavos é um Hotel exclusivo de 5 estrelas na Quinta da 

Marinha Original. Tem uma localização privilegiada na Costa 

do Estoril, na Quinta da Marinha, Cascais, a escassos 30 

minutos de Lisboa. Conta com um moderno e bem equipado 

Centro de Conferências, um Spa com 10 salas para 

tratamentos, uma piscina interior de água salgada aquecida, 

outra exterior com uma vista única sobre o pinhal e oceano, 

e várias zonas de restauração, um dos quais gourmet, 

vários bares e uma sala de chá. Partilhando este mesmo 

cenário grandioso encontramos ainda o campo de golfe 

Oitavos Dunes, concebido por Arthur Hills. 

LOCATION – THE OITAVOS

The Oitavos is an exclusive 5-star hotel at Quinta da 

Marinha Original. It enjoys a privileged location on the Estoril 

Coast, at Quinta da Marinha, Cascais, just 30 minutes from 

Lisbon. It has a modern and well-equipped Conference 

Center, a Spa with 10 treatment rooms, an indoor heated 

salt water pool, an outdoor pool with a unique view over the 

pine forest and the ocean, and several dining areas, one of 

which is gourmet, several bars and a tea room. Sharing this 

same grandiose setting, we also find the Oitavos Dunes golf 

course, designed by Arthur Hills.
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( p r o d u t o s ,  s e r v i ç o s ,  e v e n t o s )
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HOTEL DE CLÁSSICOS

Teremos um espaço devidamente isolado e seguro ao 

dispor para a guarda, manutenção e assistência de 

automóveis clássicos, incluindo vários serviços extra de 

mais valia e acompanhamento, caso os proprietários assim 

o desejem. 

Os proprietários que usufruirem deste serviço terão também 

vários benefícios no hotel, tal como acesso preferencial a 

todos os eventos e acções da QM Motor Passion. De modo 

a partilhar esta paixão com outros amantes de clássicos, 

também promovaremos o espaço como sala de exposição, 

garantindo sempre a total segurança dos carros. 

CLASSIC CAR HOTEL

We will have a properly isolated and safe space available for 

the safekeeping, maintenance and assistance of classic 

cars, including various extra services of added value, for the 

owners who want more than just a parking space. 

For those who wish to benefit from this service, they will also 

have several advantages at the hotel, including preferential 

access to all QM Motor Passion events and gatherings. In 

order to share this passion with other classic car lovers, we 

will also promote the space as an exhibition room, always 

ensuring the safety of cars.



“VIEWING LOUNGE” DESPORTOS MOTORIZADOS

A QM MOTOR PASSION tem um VIP Viewing Lounge à 

disposição de todos os amantes dos desportos motorizados. 

Iremos transmitir corridas de formula 1, Moto GP, entre 

outros, em ecrâ gigante, muito à moda dos VIP Lounges nas 

corridas pelo mundo fora, com convidados especiais ligados 

aos desportos, decoração temática, comida e bebida de 

qualidade e muita animação. 

MOTORSPORTS VIEWING LOUNGE

QM MOTOR PASSION has a VIP Viewing Lounge available 

for all motorsports lovers.

We will broadcast Formula 1, Moto GP races, among others, 

on a giant screen, very much like the VIP Lounges  you will 

find in races around the world. We will invite special guests 

related to sports, have themed decoration, quality food and 

beverage and lots of entertainment. 



ENCONTROS DE CLÁSSICOS

A QM MOTOR PASSION irá organizar vários encontros e 

tertúlias de clássicos ao longo do ano. Seremos o ponto de 

encontro para colecionadores e apaixonados de clássicos. 

Se não for proprietário de um clássico, não se preocupe, 

encontramos um para si. 

Encontros mono-marcas | Encontros dos Clubes das marcas 

| Encontros temáticos (cabriolets, British, vespas, motas, 

desportivos, e muitos outros) | Encontros com 

colecionadores, vinho e degustações | Passeios matinais 

com almoço | Clássico vs. Moderno | entre muitos outros.

CLASSIC CAR MEETINGS

QM MOTOR PASSION will organize several classic car 

meetings and gatherings throughout the year. We will be the 

meeting point for collectors and classic car lovers. If you 

don't own a classic car, don't worry, we will find one for you.

Single brand meetings | Existing brand club meetings | 

Themed meetings (cabriolets, British, Vespa, motorcycles, 

sportscars, and many others) | Meetings with collectors, wine 

and tastings | Morning tours and lunch | Classic vs. modern | 

among many other options.



EXPOSIÇÕES & OUTROS EVENTOS

Iremos promover várias exposições e eventos, dentro, e nas 

redondezas do hotel, para que possão desfrutar deles num 

ambiente exclusivo e descontraído. 

Exposições de artistas com a temática do motor | 

Exposições “Pop-up” de marcas específicas | Exposições de 

miniaturas | Exposições de Automobilía e capacetes | 

Encontro Clube dos antigos pilotos F1 | Noites cinema com 

filmes/documentários | Simuladores | Arte & Clássicos | 

Palestras com padrinhos QM Motor Passion | entre outros. 

OTHER EVENTS & EXHIBITIONS

We will promote various exhibitions and events, in and 

around the hotel, so that you may enjoy them in an exclusive 

and relaxed setting.

Motor-themed art exhibitions | Pop-up exhibitions of specific 

brands | Miniature displays & exhibitions | Automobile 

exhibitions and helmets | Former F1 drivers' club | Cinema 

screening nights with films/documentaries | Simulators | 

Art & Classics | Lectures with QM Motor Passion 

ambassadors | among others.



TOURS NACIONAIS/INTERNACIONAIS

A QM MOTOR PASSION tem como grande objectivo a 

organização de tours nacionais e internacionais, para todos 

os amantes do mundo motorizado. 

Iremos organizar tours em Portugal ou pela Europa fora, de 

um ou vários dias, por estradas icónicas, e teremos sempre 

tours para acompanhantes. Seja ele de carros clássicos, 

superdesportivos, ou motos, se não for proprietário, a QM 

Motor Passion tem um leque de opções disponiveis para si. 

NATIONAL/INTERNATIONAL TOURS

One of QM MOTOR PASSION aims is to organise national 

and international tours for the lovers of all things with motors.

We will organize tours of one or more days in Portugal or 

throughout Europe, on iconic roads, always including tours 

for partners too. Be it classic cars, supercars or motorcycles, 

if you are not an owner of one, QM Motor Passion has a 

range of options available for you. 



RENT A CLASSIC CAR

Seja para um passeio de lazer, ou um evento privado, com 

ou sem motorista, nós ajudamos a escolher o clássico 

perfeito para si. 

Caso queira mais do que só alugar o carro, preparmos um 

passeio único com um picnic do hotel, para que desfrute de 

do dia por estradas e paisagens de beleza rara. 

RENT A CLASSIC CAR

Be it for a pleasure drive, or for a private event, with or 

without a driver, we can help you find the perfect classic car 

for you to rent.

If you would like more than just to rent the car, we can 

prepare a unique drive with a hotel picnic, so that you can 

enjoy the day on beautiful roads with amazing views. 



TOUR DE SUPERDESPORTIVO

Alugue um carro superdesportivo para um simples passeio 

ou para alguns dias para conhecer as nossas estradas e o 

nosso país. 

Temos acesso a uma vasta gama de superdesportivos 

localizados em Portugal ou a nível internacional, podendo 

escolher aquele que sempre sonhou guiar. 

SUPERCAR ROAD TOUR

Rent a supercar for a simple drive or for a few days to get to 

know our roads and our country.

We have access to a wide range of supercars, both in 

Portugal and internationally, giving you the opportunity to 

choose the one that you have always dreamed of driving.



ACCESSO AOS MAIORES EVENTOS INTERNACIONAIS 

DO DESPORTO MOTORIZADO

A QM MOTOR PASSION tem acesso aos eventos mais 

exclusivos do mundo automóvel e de motos pelo mundo 

fora. Mesmo se os eventos estiverem esgotados, ou de 

difícil acesso, nós ajudamos a garantir que esteja presente 

nessa data memorável.

WRC | FORMULA 1 | MOTO GP | DAKAR | FORMULA E

ACCESS TO THE MOST EXCLUSIVE WORLD 

MOTORSPORT EVENTS

QM MOTOR PASSION has access to the most exclusive 

global events in the automotive and motorcycle world. Even 

if events are sold out, or difficult to access, we help ensure 

that you are there for that memorable date.

WRC | FORMULA 1 | MOTO GP | DAKAR | FORMULA E



SUNSET, TRACK & COCKTAILS

Sunset, Track & cocktails, como o nome indica, serão uma 

serie de encontros e experiencias no autódromo do Estoril, 

num ambiente descontraído e exclusivo, para passar um 

final de tarde em boa companhia e partilhando experiencias 

memoráveis.

SUNSET, TRACK & COCKTAILS

Sunset, Track & cocktails, as the name implies, will be a 

series of meetings and experiences at the Estoril race track, 

in a relaxed and exclusive environment, to spend a late 

afternoon in good company and sharing memorable 

experiences.



CONCOURS D’ELEGANCE

A QM MOTOR PASSION realizará um Concours d'Elegance 

para avaliar os carros e motos clássicos mais raros e 

significativos que temos no país e no estrangeiro, que 

estarão em exibição para que todos possam aproveitar.

CONCOURS D’ELEGANCE

QM MOTOR PASSION will host a Concours d’Elegance to 

judge the rarest and most significant classic cars and 

motorbikes we have in the country, and abroad, that will be 

on display for all to see. 



EVENTOS PRIVADOS & CASAMENTOS

Conte sempre com a QM Motor Passion para disponbilizar 

carros clássicos ou superdesportivos, com ou sem 

motorista, para os seus eventos ou casamentos. Temos 

acesso a uma vasta gama de opções, no nosso mundo 

único de contactos e network, para que possa ter a opção 

que mais se adequa a si disponivel nesse seu dia especial. 

Simuladores especiais | Classicos com chauffeur | 

Superdesportivos | Aniversários | Passeios românticos | 

Casamentos | Entre outros

WEDDINGS & PRIVATE EVENTS

You can always count on QM Motor Passion to provide 

classic or supercars, with or without a driver, for your events 

or weddings. We have access to a wide range of options, in 

our unique network, so you can have the option that most 

suits you, available on your special day.

Special simulators | Classic cars with chauffeur | Supercars | 

Birthdays | Romantic drives | Weddings | Among others 



LANÇAMENTOS AUTOMÓVEIS & EVENTOS 

CORPORATE TEMÁTICOS

Com décadas de experiência combinada entre a nossa 

equipa em eventos corporativos e automobilísticos, somos o 

parceiro perfeito para organizar o seu evento corporativo 

temático ou o lançamento/apresentação de um automóvel.

Não só conhecemos o mundo automóvel como ninguém, 

mas também temos os contatos, know-how e experiência na 

indústria de eventos corporativos.

THEMED CORPORATE EVENTS & CAR LAUNCHES

With decades of combined experience among our team in 

corporate and motorsports events, we are the perfect partner 

to organize your themed corporate event, or a car 

launch/presentaton. 

Not only do we know the world of motorsports like no one 

else, but we have the contacts, know-how and experience in 

the event industry to add to that. 



CONSULTORIA

A QM MOTOR PASSION tem um network único, permitindo-

nos dar um apoio altamente personalizado a todos os que 

se interessam pelo mundo automóvel e não só.

Damos aconselhamento na compra/venda de clássicos e no 

restauro dos mesmos. Organizamos formações de 

condução/restauro/mecânica. Podemos prestar assistência 

nas mais variadas areas deste sector.

CONSULTANCY

QM MOTOR PASSION has a unique network, allowing us to 

give highly personalized support to all those interested in the 

automotive world and beyond.

We provide advice on buying/selling classic car and also 

restoring them. We organise training sessions in 

driving/restoration/mechanics. We can provide assistance in 

the most varied areas of this sector.



BEM VINDO(A) AO MUNDO 

QM MOTOR PASSION

WELCOME TO THE 

QM MOTOR PASSION WORLD



CONTACTOS/CONTACTS

www.qmlifestyle.com

qmlifestyle@qmlifestyle.com

Rua dos Freixos, Quinta da 

Marinha, Cascais

2750 - Cascais

mailto:qmlifestyle@qmlifestyle.com
mailto:qmlifestyle@qmlifestyle.com

