15 coisas que
deve fazer
em Lisboa

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
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1. Andar no elétrico 28
“O Eléctrico 28 é um verdadeiro ex-libris de Lisboa, e uma das melhores formas
de conhecer a cidade.
Das janelas deste pitoresco meio de transporte podemos apreciar todo o
património histórico e natural que Lisboa tem para oferecer, desde a imponente
Basílica da Estrela até ao monumental Castelo de São Jorge, na zona medieval da
capital.
O Eléctrico 28, ou "Amarelo" como é carinhosamente apelidado pelos habitantes
de Lisboa, faz parte de um conjunto de veículos originalmente importados dos
Estados Unidos em 1901 com o objectivo de subtituir as antigas carruagens
puxadas a cavalo, que eram o principal meio de transporte na altura.
Podemos começar a nossa viagem em plena baixa de Lisboa, na Rua da
Conceição por exemplo, e subir até ao Chiado, um dos bairros mais cosmopolitas
e históricos da cidade, entre o Bairro Alto e a Baixa. “
www.guiadacidade.pt
Veja mais em: https://www.electrico28.pt/electrico28/
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2. Ver o pôr do sol em algum dos nossos Miradouros
“Na Lisboa das sete colinas, são cada vez mais os miradouros, cada um a
oferecer a “melhor panorâmica” sobre a cidade. Não vale ter vertigens”
https://visao.sapo.pt/
Veja mais em: https://visao.sapo.pt/visaose7e/sair/2017-11-17-lisboa-vista-das-alturas-os-11-miradouros-com-amelhor-panoramica-sobre-a-cidade/
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3. Comer um pastel de nata
Apesar da sua história ser pouco clara, sabe-se que o pastel de nata
tem uma origem monástica, ligada ao mosteiro dos Jerónimos.
Segundo se crê, numa altura de necessidade, particularmente difícil
devido à revolução liberal, os monges do famoso mosteiro terão
recorrido a esta iguaria para tentar realizar dinheiro e sobreviver.
Assim, nessa altura de premência, terão iniciado a sua
comercialização num estabelecimento, ali mesmo em Belém, nas
imediações do mosteiro dos Jerónimos.
https://pastel-de-nata.pt/historia-do-pastel-de-nata/
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4. Conhecer Lisboa de Bicicleta

Descobrir Lisboa a pedalar é uma experiência única, que é feita
ao ritmo de cada um. Uma forma de ver a cidade com os 5
sentidos, com cheiros, sons e vistas que de outra forma
passariam talvez despercebidos.
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5. Ir à Feira da Ladra
“O mundo divide-se em dois tipos de pessoas: as que gostam
de objetos modernos, vanguardistas e com vibrações
futuristas; e as que preferem objetos com história, antigos
mas charmosos e intemporais. “
https://lisboasecreta.co/as-melhores-feiras-de-antiguidades-e-velharias-de-lisboa/
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6. Passear no Jardim Botânico de Lisboa
“O Jardim Botânico foi construído entre 1873 e 1878, com o objetivo de
ser um jardim científico e de acolher diversas espécies da botânica
mundial. Num espaço verde de 4 mil hectares é possível encontrar cerca
de 1.500 espécies diferentes.”
https://lisboasecreta.co/uma-boa-noticia-o-jardim-botanico-reabriu-nesta-semana/
Veja mais: https://museus.ulisboa.pt/pt-pt/jardim-botanico-lisboa
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7. Ir a uma casa de fado tradicional
“Numa altura em que o fado português chega aos mais aclamados
palcos do mundo, é hora de voltar às origens. É no Bairro Alto,
Mouraria e Alfama que estão as tascas onde profissionais e
amadores se duelam numa batalha chamada fado vadio.”
https://ionline.sapo.pt/artigo/416138/fado-vadio-sil-ncio-que-se-vai-cantar-tradicao?seccao=B.I.

15 coisas que deve fazer em
Lisboa
8. Respirar ar puro na Fundação Gulbenkian
“A Fundação Calouste Gulbenkian foi criada em 1956 por testamento de
Calouste Sarkis Gulbenkian, filantropo de origem Arménia que viveu em
Lisboa entre 1942 e 1955, ano em que faleceu.

A Fundação conta com um museu, que alberga a coleção particular do
Fundador e uma coleção de arte moderna e contemporânea; uma
orquestra e um coro; uma biblioteca de arte e arquivo; um instituto de
investigação científica; e um jardim, que é um espaço central da cidade
de Lisboa, onde decorrem também as atividades educativas.
Em articulação com as atividades culturais, a Fundação cumpre a sua
missão através de programas inovadores que desenvolvem projetos
piloto e apoiam, através de bolsas e subsídios, instituições e
organizações sociais.”
https://gulbenkian.pt/fundacao/apresentacao/
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9. Beber um café na “Brasileira”
“O projeto, luxuoso e ao gosto parisiense, tornou-se a imagem de
marca do café lisboeta, contendo elementos distintivos da obra do
seu autor nas estátuas da entrada, nas elegantes grinaldas que
substituem estruturas arquitetónicas, nas características máscaras
ou no cuidado trabalho de ferro forjado.”
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/itinerarios/norte-junior-itinerarios-1905-1929/baixapombalina-lisboa-4-cafe-brasileira-do-chiado
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10. Cinemateca de Lisboa
“Tem por principal missão a divulgação e salvaguarda do património
cinematográfico português. O edifício foi restaurado na viragem do
século e hoje é possível assistir confortavelmente aos clássicos do
cinema nacional e internacional em três salas: na sala Dr. Félix Ribeiro, a
principal com 227 lugares, na Luís de Pina, com 47, e no terraço onde
acontecem projeções quando a meteorologia o permite. No Palácio Foz,
a primeira casa e onde hoje funciona a Cinemateca Júnior, está em
permanência uma exposição sobre a génese do cinema, um percurso
que começa nos especáculos de sombras. ”
http://www.cinemateca.pt/
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11. Santos Populares de Lisboa
“Junho é o mês dos Santos Populares com festas e arraiais por todo
o país nas noites de Santo António, de São João e de São Pedro.”
“Em Lisboa as marchas populares de cada bairro desfilam pela Av. da
Liberdade, enchendo aquela artéria de centenas de figurantes,
música, colorido e muito público. Mas a enchente e a animação não
são menores nas ruas desses bairros, com destaque para Alfama,
mas também para a Graça, Bica, Mouraria ou Madragoa. Nos largos
e vielas medievais, come-se caldo verde e sardinha assada, canta-se
e baila-se noite dentro. Outro momento alto é a procissão de Santo
António, que no dia 13 sai da sua igreja, situada em Alfama, junto à
Sé, no local onde este santo nasceu, cerca de 1193.”
https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/210955
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12. Visitar as praias na zona
“Marginal fora, Tejo além, Atlântico ali… e toda uma linha de praias.
Segundo muitos turistas são as praias de Lisboa. Para os habitantes, são
mesmo as praias da Linha.”
http://fugas.publico.pt/Viagens/286051_de-lisboa-a-cascais-por-praias-bem-alinhadas?pagina=-1
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13. Visitar o LX Factory
“É no ano de 1846 que a Companhia de Fiação e Tecidos Lisbonense,
um dos mais importantes complexos fabris de Lisboa, se instala em
Alcântara. Esta área industrial de 23.000m2 foi nos anos
subsequentes, ocupada pela Companhia Industrial de Portugal e
Colónias, tipografia Anuário Comercial de Portugal e Gráfica
Mirandela.
Uma fracção de cidade que durante anos permaneceu escondida é
agora devolvida à cidade na forma da LXFACTORY. Uma ilha criativa
ocupada por empresas e profissionais da indústria também tem sido
cenário de um diverso leque de acontecimentos nas áreas da moda,
publicidade, comunicação, multimédia, arte, arquitectura, música,
etc. gerando uma dinâmica que tem atraído inúmeros visitantes a redescobrir esta zona de Alcântara.”
https://lxfactory.com/a-lxfactory/
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14. Visitar o Time Out Market, antigo Mercado da Ribeira
“O revitalizado Mercado da Ribeira - Time Out Market desde 2014 reúne em cerca de 7.000 metros quadrados, o que de melhor a cidade
tem para oferecer: restaurantes, chefs e produtos nacionais. São mais
de 40 espaços de oferta gastronómica, com 800 lugares sentados em
área coberta e outros 250 nas esplanadas. E à comida tradicional, o
food hall lisboeta ainda alia uma inédita oferta cultural - com eventos
que vão do teatro, a concertos e exposições - e uma escola de cozinha.”
https://www.dn.pt/portugal/mercado-da-ribeira-distinguido-com-oscar-da-restauracao-9172792.html
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15. Visitar a livraria mais pequena do mundo – Livraria do
Simão
Em 2008 o ex-professor de química Simão Carneiro resolveu dedicarse à sua paixão: a literatura. Na altura, procurava um lugar na zona
central de Lisboa para abrir uma livraria, e só encontrou este curioso
espaço que fica ao meio da Escadinha de São Cristóvão.
Foi assim que nasceu a Livraria do Simão, que em 4 metros
quadrados consegue abrigar cerca de quatro mil livros dos mais
variados idiomas, valores e gêneros, tais como romance, poesia,
contos, entre outros.
https://lisboasecreta.co/livraria-do-simao/

