
“Para Chegar, 
todos os Santos 

ajudam”



Porquê Lisboa?
“A começar na sardinha assada acabando nos pastéis de Belém, Lisboa tem uma gastronomia tão convidativa como

a cidade e a região.

A sardinha assada come-se em todo o país, mas em Lisboa tem especial tradição nas festas dos Santos Populares, em junho. Sobretudo

no verão, é prato obrigatório num restaurante típico ou esplanada de praia, com pimentos assados, temperada com o excelente azeite

português.

Porém, os barcos que dão cor aos portos de pesca da região - Ericeira, Cascais, Sesimbra ou Setúbal - fornecem muitos outros peixes e

mariscos de suculentas caldeiradas, sopas de peixe ou simples peixes grelhados. Como o salmonete de Setúbal e o choco frito. É que

em Portugal temos o melhor peixe do mundo!

Muitas tentações doces só por si justificam a viagem, todas elas nos arredores da capital: as nozes de Cascais no fim da bonita linha da

Costa do Estoril; as queijadas e travesseiros de Sintra ou os fofos de Belas na verde Paisagem Cultural de Sintra, pontuada de palácios e

classificada Património Mundial pela Unesco; e, logo passando o Tejo para sul, encontramos as tortas de Azeitão. A nossa doçaria não

acaba, mas há algo que ninguém pode perder numa visita a Lisboa: na zona monumental de Belém, onde também ficam dois

expoentes do Património Mundial, é obrigatório provar os gulosos pastéis de Belém, um ex-libris da doçaria conventual que faz parte

da imagem de marca da gastronomia portuguesa.”

https://www.visitportugal.com/pt-pt/node/196876
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Como Chegar

• Metropolitano de Lisboa

“O Metro de Lisboa tem uma extensão de 
aproximadamente 43 km, está dividido em 4 linhas e 
conta com 55 estações.
A abertura do metro é às 6:30 e o último comboio sai
de cada um dos términos de cada linha à 01:00 da 
manhã.”
https://lisboando.pt/transportes/#Metro

https://www.metrolisboa.pt/
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https://www.metrolisboa.pt/


Como Chegar

• CP Combois de Portugal

“A primeira viagem de comboio em Portugal, entre Lisboa 
e o Carregado, realizou-se a 28 de outubro de 1856. Nesse
tempo não havia estradas, nem sequer bons caminhos. De 
então para cá, a evolução do caminho de ferro em
Portugal, uma grande aventura humana, mudou e 
assinalou o desenvolvimento do país.
Com cerca de 126 milhões (em 2018) de passageiros
transportados por ano, a CP é uma das mais
representativas empresas portuguesas e a maior empresa
de transportes terrestres a operar em Portugal."

https://www.cp.pt/institucional/pt
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Como Chegar

• Carris

“A Carris - Companhia de Carris de Ferro de Lisboa - é a
empresa responsável pelos autocarros, eléctricos e 
elevadores em Lisboa. Foi fundada em 1872, tem 2321 
colaboradores, dos quais 1633 são Tripulantes
(Motoristas e Guarda-Freios) que asseguram a 
condução de uma frota composta por 608 autocarros, 
48 elétricos, 3 ascensores e 1 elevador.”

http://www.carris.pt/
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Como Chegar

• Uber

“Acontecem coisas boas quando as pessoas se 
movem, seja na cidade ou atrás dos seus sonhos. 
Surgem novas oportunidades que se tornam
realidade. O que começou como uma forma de tocar
num botão para obter uma viagem levou a milhares
de milhões de interações entre pessoas em todo o 
mundo, à medida que estas viajam de várias formas
para todos os tipos de locais com a ajuda da 
nossa tecnologia.”
https://www.uber.com/pt/pt-pt/
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Como Chegar

• AeroBus

“O Aerobus é a forma mais fácil de se deslocar de, e 
para o aeroporto de Lisboa, com saídas a cada 20 min. 
Assegura ligações aos principais pontos da cidade, ao 
centro, hotéis, terminal rodoviário de Sete Rios e 
terminais ferroviários de Entrecampos e Cais do 
Sodré.”

https://www.aerobus.pt/pt-PT/Pagina-Inicial.aspx
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