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Lisboa são muitas cidades numa só. Construída em sete colinas, renascida das suas 
próprias cinzas depois do grande terramoto de 1755 que a destruiu e do incêndio 
que se seguiu e que veio arruiná-la ainda mais, olha agora para o futuro com 
otimismo. 
 
O lema que um visitante conseguirá ver em qualquer sítio é “preparamo-nos para o 
futuro”. Os habitantes trabalham arduamente para tornar a sua cidade num destino 
mundial. 
  
E, ao que parece, conseguem-no muito bem. Os bairros tradicionais antigos têm cor, 
e por todo o lado paira no ar uma melancolia e uma saudade; as pessoas têm ainda 
uma pureza que parece vir de outra época, o céu tem um azul impressionante, único 
no mundo, e a cidade tem luz. 
 
Os habitantes dizem que tudo isto se deve às pedras, ao mármore com o qual tudo é 
feito: desde monumentos até aos passeios. Em Lisboa não se aborrecerá facilmente. 
Dispõe de inúmeros museus, enormes e fantásticos espaços públicos, praças e 
muitos parques onde se pode passear. 
 
É uma cidade muito acessível para os seus habitantes. É também o rio Tejo que cria 
um cenário incomparável com as duas grandes pontes, os palácios, os edifícios 
públicos, o verde e a incrível limpeza em todos os espaços. 
 
Os antigos elétricos de madeira roubar-lhe-ão o olhar e os Fados enchê-lo-ão de 
melancolia, a qual parece estar agarrada à pele dos Portugueses. Fica-se satisfeito 
com as imagens bonitas das fachadas dos edifícios, revestidas com azulejos; em todo 
o lado encontram-se azulejos com os seus desenhos tradicionais, as sardinhas, e 
pode ver-se também os habitantes sem culpas, sem histeria na maneira como se 
vestem e se apresentam, a desfrutar os seus passeios, o café e a comida em cada 
ponto da cidade. 
 
A última adição à oferta turística são os Tuk Tuk Tailandeses, os pequenos veículos 
motorizados que talvez não fiquem bem na cidade mas são um meio prático, nas 



áreas onde não podem ir os carros; e, são muitas estas áreas. Lisboa tem algo 
indefinidamente amoroso. Creio então que não chega uma vez para poder desfrutar 
desta cidade.  
 
5 LOCAIS QUE TEM QUE VISITAR EM LISBOA E NOS BAIRROS VIZINHOS 
 

1. BELÉM & MONUMENTOS DOS DESCOBRIMENTOS 
 
O local mais turístico e mais fotografado na região de Lisboa. Um vai e vem contínuo 
entre a história e o futuro da cidade. É uma encruzilhada de monumentos, museus, 
mosteiros e praças, por onde passam todos os visitantes e que parece que são 
também escolhidos pelos locais, visto que no domingo à tarde, quando passeamos, 
todos os cafés, os restaurantes e os parques estavam cheios. Um cais impressionante 
com vista para o Cristo Rei na outra margem, a famosa ponte, o único mosaico com 
o mapa do mundo e os sítios a onde chegaram os descobridores portugueses 500 
anos antes, é o local onde todos marcam presença. 
 
Os monumentos principais são o Monumento aos Descobrimentos, de onde 
começaram as viagens marítimas e os descobrimentos, a Torre de Belém, o primeiro 
edifício reconhecível na entrada do porto para os que regressavam à Pátria, o 
Mosteiro dos Jerónimos, com a sua própria arquitetura gótica que dava 
hospitalidade aos marinheiros na última noite antes da sua partida para o 
desconhecido, o Centro Cultural de Belém com o Museu de Arte Moderna Berardo 
e a famosa [pastelaria] Pastéis de Belém com os seus lendários pastéis de nata. 
 

2. ALFAMA, BAIRRO ALTO & PARQUE DAS NAÇÕES 
 
A colina de Alfama, com uma vista incrível para o rio e para a cidade, esconde os 
passeios mais pitorescos com o lendário eléctrico número 28 na ruas estreitas. Um 
local cheio de vida, desde manhã até à noite, com cafés muito interessantes e 
pequenos restaurantes, com muita cor, com fantásticos edifícios antigos com os 
azulejos característicos nas fachadas e com muitas buganvílias. 
  
O Bairro Alto, no centro da cidade, tem um ambiente boémio. Desde 1980 é o ponto 
de expressão alternativa para os habitantes, com as mais interessantes esplanadas e 
restaurantes. Aqui pode provar a comida tradicional numa tasca (taverna local), 
pode beber o melhor vinho de Portugal; para os mais especiais coktails tem que ir ao 
Zé dos Bols, alojado num palácio antigo – um conceito de diversão promovido por 
um grupo de artistas que organizam cada Verão desde exposições de arte até 
grandes concertos. Aqui, tal como em Alfama, tem que ouvir fados, a canção 
nacional popular de Portugal. 
 
O Parque das Nações é a parte nova de Lisboa, o futuro da cidade. A zona foi 
desenvolvida para a Expo 1998 e agora é um bairro novo com uma abertura para o 
rio que nos viaja, com muitos restaurantes, museus, parques, o famoso Oceanário, 
um dos melhores oceanários do mundo, e grande intervenção estética do nosso 
conhecido Calatrava. É a Lisboa que se desenvolve, transformando-se e seguindo em 



frente, deixando atrás de si o sofrimento do passado – sismos, catástrofes e 
agitações políticas. 
 
 

3. CASCAIS 
 
O paraíso a 20 minutos da cidade. Sobre o Atlântico, com praias (o mar gelado por 
causa do Oceano) e o grande mercado de peixe com os saborosos mariscos, é 
considerado como a estância de férias mais próxima para os habitantes de Lisboa. 
Nas suas grandes férias todos vão mais para o sul, para o Algarve, mas Cascais é 
ideal para estadias curtas. Além dos passeios e dos cafés dentro da cidade, valem a 
pena também os passeios pela costa Atlântica com as emocionantes paisagens e 
com o vento muito forte! Aqui encontrará os melhores restaurantes de peixe e 
marisco. Prepare-se para muito bacalhau, sardinhas, garoupa, lagosta em doses de 
mérito e excelentes preços, tudo muito saboroso até ao ponto de...desmaiar! 
 

4. SINTRA 
 
Sensivelmente a meia hora de Lisboa, a região de Sintra é o destino mais famoso 
para um passeio de um dia e uma fuga da cidade. Rodeada de verde, com as mais 
impressionantes moradias que alojavam antigamente (e algumas até hoje) a elite do 
país, com uma brisa de misticismo, com muitas histórias e com fama de fenómenos 
paranormais, com um castelo único no pico da serra, o Palácio da Pena, o palácio de 
Verão da família real. Se o visitar tem que ter paciência. Quotidianamente milhares 
de turistas esperam numa fila interminável desde manhã cedo até ao pôr-do-sol. Há 
também a possibilidade de comprar online Fast Track Ticket para escapar ao 
incómodo. Se gosta de andar, vale a pena fazer todo o percurso a pé, entre uma 
vegetação exuberante desde a entrada do parque até ao Palácio. Que poderá ver? 
Um Palácio de sonho quase infantil com cores vivas, a vista mais magnífica para um 
parque de quase 1.000 acres, mais de 500 espécies de plantas recolhidas pelo Rei 
Fernando por todo o mundo, a cozinha do Palácio com todos os utensílios bem 
conservados. É como se observássemos pelo buraco da fechadura a vida privada dos 
reis de uma outra época com muitas superstições, como esta que não os deixava 
dormir deitados na cama, mas somente sentados, porque a posição de deitado é só 
para os mortos! A cidade tem percursos pitorescos, pequenos cafés e restaurantes 
que vale a pena conhecer uma vez que chegará até lá.  
 

5. FUNDAÇÃO GULBENKIAN 
 
Tudo começou com a visão de Calouste Sarkis Gulbenkian, um Arménio rico que 
pediu asilo em Portugal durante a Segunda Guerra Mundial. A Fundação Gulbenkian 
foi fundada em 1956, quando, com o seu testamento, deixou ao Estado toda a sua 
riqueza e as suas inumeras colecções de arte. No Museu estão expostos objectos e 
obras de arte desde o Antigo Egipto até aos nossos dias. Umas das mais importantes 
colecções é a elegante colecção de René Lalique, a qual Gulbenkian adquiriu 
directamente do artista. Os jardins do museu, com muitos lagos e quedas de água, 
são um oásis dentro da cidade. Os edifícios do complexo, tal como os espaços 



internos foram desenhados pelos melhores arquitectos da época e nos jardins que 
são abertos ao público, são organizados durante o Verão concertos de música 
clássica e de Jazz. 

 
2 PASTELARIAS QUE TEM QUE VISITAR 

 
PIRIQUITA, SINTRA 

 
Travesseiros: Suave, saboroso de um modo viciante, único! Somente desta maneira 
pode alguém descrever este único bolo de Sintra. Faz-nos lembrar a nossa Bougatsa, 
mas tem uma uma massa folhada crocante muito fina e são recheados com um 
creme de ovos e amêndoas. A Piriquita é a pastelaria que faz desde 1862 os mais 
saborosos travesseiros. As filas são enormes também aqui; pode ainda provar outros 
doces tradicionais, da mesma filosofia – massa, creme, ovos – , porém os 
travesseiros são o bolo que não deve, de maneira alguma, deixar de provar.  
 

PASTÉIS DE BELÉM, LISBOA 
 

A pastelaria mais conhecida em Lisboa, que abriu as portas ao público em 1837 e 
desde então serve diariamente mais de 22.000 pastéis, os famosos e com o mesmo 
nome pastéis de Belém. Têm vindo a ser preparados durante todos estes anos com a 
receita que se diz que o dono tinha comprado aos monges do vizinho Mosteiro dos 
Jerónimos. A receita é transferida oralmente de geração em geração e aqueles que 
tentaram copiá-la não conseguiram aproximar-se do sabor dos autênticos pastéis. 
Com uma base crocante e amanteigada, que faz lembrar massa folhada fina, com 
creme aveludado, leve, equilibrado de aroma e sabor que nos recorda creme de 
pasteleiro e crême brulée, estes pastéis são simplesmente malditos. E, como é 
impossível parar no primeiro, vendem-se em caixas de meia dúzia. A fila durante o 
funcionamento da pastelaria é longa, ultrapassa os dois quarteirões, mas vale a pena 
esperar para saborear algo único no mundo. Provei pastéis em toda a cidade: em 
cafés, no mercado Time Out, e também ao pequeno-almoço no hotel. Os pastéis de 
Belém são únicos e não se pode chegar até Lisboa e não os provar. 
 
 
5 PARAGENS PARA COMIDA VERDADEIRAMENTE PORTUGUESA 
 

TIME OUT MARKET LISBON 
 
Toda a cena gastronómica do país reunida no mercado da ribeira, Mercado da 
Ribeira. Um conceito criado em 2014 pelo grupo do Time Out Lisboa com o objetivo 
de oferecer o melhor e mais especial, tanto de comida como de bolos, aos lisboetas 
e especialmente aos visitantes da cidade. Os mercados Time Out funcionam em 
muitas cidades da América e é uma maneira inteligente de provar muitas e 
diferentes coisas, tudo concentrado num local. A ideia é esta: no perímetro do 
espaço central existe uma série de pequenas lojas/restaurantes que oferecem alguns 
dos pratos mais representativos da cozinha local. Chefes conhecidos têm alguns 
destes locais. Pode provar as melhores bifanas, os melhores pastéis de bacalhau, os 



melhores pratos de marisco, mas também outros mais convencionais ou 
internacionais, tal como pizza, hamburger e gelados além dos pastéis e travesseiros 
locais. As mesas/bancadas estão à disposição de todos, e em períodos de muito 
movimento, como à tarde e à noitinha, prevalece uma certa confusão desde o 
momento em que se pede a comida até ao momento em que se encontra um banco 
para sentar. Vale a pena? Sim, especialmente se for mais cedo, ao meio dia, quando 
pode estar mais à vontade. Dá um passeio, vê as vitrinas e as ementas, dá uma 
olhadela para os pratos que servem aos outros e decide. Provámos divinos pastéis 
de carne, de frango e caril, de bacalhau e de chouriço na Croquetaria, a sandes 
clássica com bife e manteiga no O Prego da Peixaria, Hot dog com polvo e tempura 
de chocos no Sea Me, pastéis (que outra coisa?) de bacalhau em diversas maneiras 
com pimentos, com azeitonas, com ervas aromáticas no Olho Bacalhau. 
  
Bebemos vinho do Porto no Taylors e saboreámos os pastéis da Manteigaria que 
fazem concorrência aos miticos pastéis de Belém. Na minha opinião, não são tão 
finos, mas dão-nos a possibilidade de comer pastéis bem feitos no caso de não se 
poder ir a Belém. O que não se deve perder é o pudim de abade, um doce rico em 
creme e ovos que nos faz lembrar o creme caramele, que se baseia numa receita de 
um mosteiro do norte do país. No homónimo Stand, o chefe Miguel Oliveira fá-lo de 
uma maneira especial, com sabor rico, já que usa gordura de porco, muitos ovos, 
canela e vinho do Porto. O resultado é um doce único, que não se prova em 
qualquer sítio do mundo. É caro, mas não podes comer muito, uma dose chega para 
2-3 pessoas! O mercado está aberto todo o dia, de fácil acesso e vale a pena visitá-lo, 
pelo menos uma vez, para viver a experiência.  
 
Time Out Lisboa, Mercado da Ribeira, Avenida 24 de Jullho, 1200-479 Lisboa 

 
TABERNA BAIRRO DO AVILLEZ 

 
O chefe José Avillez é mesmo muito ativo, conhecido através das suas emissões 
televisivas, tem muitos restaurantes nos quais joga com a comida tradicional 
portuguesa e apresenta-a em diversas versões; o seu último conceito ganhou as 
impressões e tornou-se num destino. Fez uma coisa muito inteligente que ele 
próprio diz que se deve às memórias infantis; aquele tempo que ia a um local onde 
podia comprar comida, prová-la logo ali, sempre acompanhado, um local que nos 
inspirava carinho, amor, com sabores e cheiros e com muitas imagens de comida. O 
Bairro do Avillez (bairro significa gitoniá em grego) é um multi-espaço de comida. 
Muitos restaurantes reunidos num mercado onde se encontra, entre outras coisas, 
os queijos mais seletivos, charcutaria e vinhos do país. A Taberna é um espaço neste 
bairro que serve comida portuguesa tradicional, um pouco alterada. Faz um jogo 
entre o Ocidente e o Oriente com o muito tenro polvo com molho Kimchi (feito com 
couve coreana branca picante em salmoura), combina o bacalhau com chouriço e 
uma incrível marmelada de cebola e serve, entre outras coisas, uma bifana 
fantástica. Apesar de ter muita gente e dos apertões, sai-se contente, sabendo que 
provou as mais impressionantes receitas e produtos locais cozinhados de uma 
maneira que oferecem o máximo do seu sabor e da sua qualidade. 
 



Bairro do Avillez, R. Nova da Trindade 18, 1200-303 Lisboa, 351 215830290. 
 

PONTO FINAL 
 

Durante muitos anos era o bem guardado segredo de Lisboa. Agora com as redes 
sociais, não se consegue manter o segredo. É uma pequena aventura chegar ao mais 
famoso restaurante da outra margem do rio, do outro lado da cidade, que se chama 
south bank pelos locais. Apanhámos o cacilheiro na estação do Cais do Sodré em 
frente do mercado Time Out e dentro de 10 minutos atravessámos o rio e chegámos 
ao cais de Cacilhas. Quando se chega aqui, segue-se em frente, ao longo da costa por 
8-10 minutos até chegar ao fim do cais, no Ponto Final. Se for à tardinha, que é a 
melhor hora, ao pôr-do-sol, precisará de tempo para digerir tudo o que acontece à 
sua volta. Uma cena perfeita para começar a tirar fotografias sem parar. Para onde 
quer que se olhe é como um cenário. A ponte ao fundo, o pôr-do-sol, as ondas que 
rebentam ao lado das mesas, a cidade do outro lado, não há algo que tenha menos 
interesse onde quer que estendas o olhar. Agora, no que toca à comida: Apesar de 
ter muita gente, somos bem servidos. As doses também aqui são enormes. Mariscos 
feitos de diversas maneiras é aquilo que tem que provar, muito embora a ementa 
tenha também alguns partos de carne. A garoupa é também aqui honrada. 
Cozinhada tal como o nosso peixe no forno, muito fresca, com legumes e molho de 
paprica, colorau doce. As sardinhas gorduchas, impressionantemente assadas na 
brasa com as escamas. A salada de grão-de-bico e com bacalhau salgado é um prato 
especial, com forte sabor, até porque em muitos restaurantes preparam-na com 
lascas de bacalhau e ervas aromáticas e cebola. Alho evidentemente em tudo e em 
grande quantidade. O que mais nos impressionou foram os peixinhos da horta com a 
tempura servido com um bem cozido arroz de tomate que nos recordou a comida 
das mamãs. O arroz de tomate é o acompanhamento tanto de peixe como de carne. 
Vai encontrá-lo em todo o lado, algumas vezes como arroz e outras como sopa, e 
juntamente com o simples arroz cozido, as batatas fritas e o feijão; é servido em 
todas as mesas como acompanhamento. Se quer ir a um restaurante em Lisboa, o 
Ponto Final é o que tem de tudo. 
 
Ponto Final, Rua do Ginjal, 2800-285 Almada, + 35121276043 
 

ROSSIO GASTROBAR 
 
Quando os turistas tentam apertados subir o Elevador de Santa Justa no ponto mais 
elevado na zona da Baixa Lisboeta a 45 metros, quase ao lado, no sétimo andar do 
Hotel Altis Avenida, o Rossio Gastrobar oferece a mesma paisagem, com uns euros 
mais do que o preço do bilhete do elevador, dando-lhe a oportunidade de desfrutar 
de coktails acompanhados por excelente finger food. A paisagem é magnífica: Todo 
o centro histórico da cidade, o rio, o castelo de São Jorge, os edifícios públicos no 
Rossio, a praça que está mesmo ao lado, e se tiverem sorte, uma lua enorme quando 
há lua cheia. 
 
Os sabores do João Rodrigues, que é o executive chef do hotel, muito premiado, 
jogam com os sabores tradicionais e as combinações originais com as técnicas mais 



modernas. Resultado? “Falsa gingas”, pequenas bolas de mousse de foia gras com 
molho de gingas, incríveis croquetes de carne e petiscos com febras assadas. Os 
petiscos, as entradas portuguesas, são parecidos com as tapas espanholas. Os 
sabores são muito fortes e pode provar receitas portuguesas clássicas, bem 
cozinhadas mas com uma apresentação mais inteligente e moderna. 
  
A Brasileira Flavi Andrade é responsável pela ementa e pelos cocktails. Além de tudo 
se combinar muito bem, há propostas para diversas combinações de sabores na 
ementa. Posso afirmar, depois de muitas provas e de diversas visitas, que aqui se 
pode desfrutar das mais equilibradas e incríveis bebidas. Tudo é preparado desde o 
início, cada bebida tem algo de diferente que não se pode encontrar noutro local, 
xarope aromático, lima e erva principe, ananás fumado, pipocas de tapioca, ou ainda 
um essência de gin, vermute e sumo de uva. Estes são alguns dos ingredientes dos 
cocktails que impressionam primeiro com a apresentação e depois conquistam-nos 
com os seus sabores. E, tudo isto a preços excelentes. 
 
Rossio Gastrobar, R. 1º de Dezembro 118, 1200-360 Lisboa, 351210440018 
 

FURNAS DO GUINCHO 
 

A regra geral diz “vai onde vão os habitantes locais” uma vez mais foi o que me 
conduziu. Perguntámos onde se pode comer peixe fresco. E, o que vivemos 
ultrapassa as nossas expectativas. Um restaurante, pouco além de Cascais, em cima 
de um penhasco, com vista para o Atlântico, protegido dos ventos fortes que 
sopravam todo o dia, com um grupo de empregados de mesa profissionais, a quem 
eu tiro o chapéu depois de ver o modo como serviam hordas de clientes. Aqui pode-
se comer peixe e mariscos e entenderá o que significa o termo “saboroso”. Desde 
peixes impressionantes assados em sal, que chegam à mesa flamejados e que 
chamam a atenção de todos, até grandes tachos de arroz com marisco, parecido 
com a paella, que pode ser um prato para duas pessoas mas que chega e sobra para 
quatro pessoas. Provámos dois pratos tradicionais da cozinha local, uma massada de 
garoupa com gambas e um prato de mariscos, vieiras e caril. Não tenho palavras 
para descrever quão bem cozinhados estavam todos os pratos, quão fresco era o 
peixe e os mariscos, quão generosas as doses! Vale a pena o percurso para chegar 
até aqui, acreditem em mim, e viverão uma experiência única.  
 
Furnas do Guincho, Estrada do Guincho, 2750-642 Cascais 351 21 4869243 
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