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Porquê Lisboa?

“Se anda a sonhar com a sua próxima viagem à Europa, venha conhecer Lisboa, a cidade histórica com

muitas histórias para contar. Onde o sol brilha até 290 dias por ano e a temperatura raramente desce

abaixo dos 15 ºC. Onde se sente seguro a passear durante o dia e a sair à noite. Onde a gastronomia se

dedica a definir mais de mil formas de cozinhar o adorado bacalhau. Onde encontra hotéis e restaurantes

para todos os gostos, orçamentos e critérios. Encontre Lisboa. Uma capital autêntica, onde hábitos

antigos e história secular se cruzam com animação cultural e inovação tecnológica: Lisboa não tem idade,

mas adora companhia. Como vai poder constatar assim que encontrar alguém que lhe explique, com

muitos gestos e repetições, o melhor sítio para ir ouvir Fado. Afinal, Lisboa é famosa pela sua

hospitalidade e pela forma familiar de receber os seus visitantes.”

https://www.visitlisboa.com/pt-pt/p/porque-lisboa

https://www.visitlisboa.com/pt-pt/p/porque-lisboa
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1. Cabine de Leitura

“A Cabine de Leitura, inaugurada em 2014 na Praça de Londres, é 
uma iniciativa comunitária da Associação de Comerciantes do 
Areeiro, abraçada pela Fundação Portugal Telecom. Com o objetivo
de estreitar laços comunitários e fomentar o gosto e a partilha de 
livros, a cabine é uma maneira criativa de fazer circular obras
literárias de várias origens.

Para incentivar a leitura através da partilha, a cabine tem uma
dinâmica muito simples e informal: basta trazer um livro que 
gostaria que outros conhecessem e levar outro para ler. É uma
dinâmica que não se baseia em prazos e multas e que se estabelece
pela confiança.“

https://lisboacool.com/visitar/cabine-leitura-gosto-e-partilha-livros

https://lisboacool.com/visitar/cabine-leitura-gosto-e-partilha-livros
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2. Visitar o Castelo de São Jorge

“O Castelo de S. Jorge é hoje um local onde se 
pode desfrutar o património e conhecer a sua 
história. Deixe-se encantar pelas muitas 
atividades culturais e lúdicas que este notável 
monumento de Lisboa tem reservados para si.”

https://castelodesaojorge.pt/

https://castelodesaojorge.pt/
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3. As nossas Igrejas

“Quase todas as igrejas de Lisboa foram destruídas no terremoto de 
1755. Mas a partir daí, muitas outras foram construídas. Não são tão 
antigas como as igrejas do resto do país, mas são majestosas e belas, 
algumas delas com belíssimos painéis de azulejos tipicamente 
portugueses.”

https://www.vortexmag.net/as-10-igrejas-mais-bonitas-de-lisboa/

https://www.vortexmag.net/as-10-igrejas-mais-bonitas-de-lisboa/
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4. Os nossos Teatros

“Há salas de espetáculos que são muito mais 
do que isso mesmo. Contam um pouco da 
história do país, para além de serem 
magníficos exemplares de arquitetura.” 

https://www.viaverde.pt/particulares/viagens-vantagens/descobrir-
portugal/tops/os-teatros-mais-bonitos-de-portugal

https://www.viaverde.pt/particulares/viagens-vantagens/descobrir-portugal/tops/os-teatros-mais-bonitos-de-portugal
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5. Galerias Romanas da Rua da Prata

“As Galerias Romanas da Rua da Prata foram descobertas em 1770 
aquando a reconstrução de um prédio e a sua conservação, década 
após década e século após século é surpreendente, tanto pela 
fissura existente no teto das galerias das nascentes, como pela 
quantidade de água dentro das galerias.”

https://lisboacool.com/visitar/galerias-romanas-rua-prata

https://lisboasecreta.co/os-segredos-e-curiosidades-das-galerias-romanas-da-rua-da-prata/

https://lisboacool.com/visitar/galerias-romanas-rua-prata
https://lisboasecreta.co/os-segredos-e-curiosidades-das-galerias-romanas-da-rua-da-prata/
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6. Fundação Oriente

“A Fundação tem como objetivo a promoção 
das relações históricas entre Portugal e os 
países orientais, Macau e China, tais como a 
cultura, educação, artes, ciência, social e 
filantropia.“

http://www.foriente.pt/

http://www.foriente.pt/
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7. Os nossos bairros históricos

“Podemos dizer que Lisboa tem um bairro para todos os gostos, 
alguns são mais "chiques", outros são mais adequados para os 
aventureiros. Cada canto da capital portuguesa parece estar prestes 
a contar-lhe uma história, e é por isto que Lisboa passou de um 
tesouro escondido para uma das cidades mais visitadas na Europa 
nos últimos anos.”

https://www.livingtours.com/pt/blog/melhores-bairros-lisboa.html

https://www.livingtours.com/pt/blog/melhores-bairros-lisboa.html
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8. Cabo da Roca – O cabo mais ocidental da 
Europa Continental

“O Cabo da Roca é uma coordenada importante para 
quem navega ao longo da costa, sendo o ponto mais 
ocidental do continente europeu continental, facto 
comprovado pelo certificado que os visitantes levam 
como recordação.
A cerca de 150 metros do mar, aqui pode-se ter uma 
vista abrangente sobre a Serra de Sintra e sobre a 
costa, que faz valer a pena a visita.”
https://www.visitportugal.com/pt-pt/content/cabo-da-roca

https://www.visitportugal.com/pt-pt/content/cabo-da-roca
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11. Arte Urbana

“Lisboa é já uma cidade reconhecida pela arte urbana e num simples 
passeio pelo centro ou pelos bairros históricos somos surpreendidos 
por verdadeiras obras de arte. Desvendamos alguns dos locais onde 
se podem apreciar.”

https://www.visitportugal.com/pt-pt/content/arte-urbana-em-lisboa

https://www.visitportugal.com/pt-pt/content/arte-urbana-em-lisboa
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9. A Vila Piscatória: Cascais

“Tem praias para todos os gostos, que tem ótimos 
restaurantes , tem uma agenda cultural muito animada 
e está sempre a surpreender com novidades que vale a 
pena visitar. Mas o que é que (quase) ninguém sabe 
sobre Cascais? Que teve a primeira ferrovia do país, que 
tem um relógio do sol em pleno Paredão e que 
continua a ser a morada do Presidente da República 
Marcelo Rebelo de Sousa”

https://www.timeout.pt/lisboa/pt/coisas-para-fazer/curiosidades-sobre-cascais

https://www.timeout.pt/lisboa/pt/coisas-para-fazer/curiosidades-sobre-cascais
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10. Ver Lisboa e o pôr do sol numa esplanada de baixo da 
Ponte 25 de Abril

“Esta zona ribeirinha na margem sul do Tejo oferece uma das mais 
belas vistas de Lisboa e vários restaurantes conhecidos pelo seu 
peixe fresco.”

https://www.lisbonlux.com/lisbon/cacilhas.html

https://www.lisbonlux.com/lisbon/cacilhas.html
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12. Belém e todos os monumentos da época 
dos Descobrimentos

“Originalmente, Belém era o local dos estaleiros e 
das docas de Lisboa e daqui partiram as viagens do 
século 15 que descobriram as rotas marítimas até a 
Índia, África Oriental e Brasil. Esta rica herança 
marítima é comemorada em Belém, junto com 
edifícios extravagantes que foram financiados pela 
vasta riqueza que fluía para Portugal das colônias 
recém-descobertas.”
https://lisbonlisboaportugal.com/pt/belem-lisboa-distrito-pt.html

https://lisbonlisboaportugal.com/pt/belem-lisboa-distrito-pt.html
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13. O Ovni de Lisboa – Panorâmico Monsanto

Monsanto é considerado o Pulmão de Lisboa

“Mentir para quê? É a melhor vista de toda a cidade”
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14. Sintra

“Sintra, o Monte da Lua, é um daqueles lugares 
cheios de magia e mistério onde a natureza e o 
Homem se conjugaram numa simbiose tão 
perfeita, que a UNESCO o classificou como 
Património da Humanidade.”

https://www.visitportugal.com/pt-pt/content/descobrir-sintra

https://www.visitportugal.com/pt-pt/content/descobrir-sintra
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15. Visitar a Casa do Alentejo

“Quem passa ali ao pé do coliseu, a fintar os empregados de mesa, 
de menu em punho, nem imagina que aquela fachada simples 
esconde um dos edifícios mais interessantes de Lisboa.
E quando entras pela porta e sobes a escadaria nem acreditas que 
de repente estás num pátio árabe de um rihad marroquino, as casas 
de banho parecem saídas de um teatro de ópera e a vegetação de 
um país tropical.”

https://lisboasecreta.co/casa-do-alentejo/

https://lisboasecreta.co/casa-do-alentejo/

