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Bem vindo a sua casa! 
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Lisboa 
 
Encontre neste guia algumas dicas e sugestões de lugares que nós gostamos 
especialmente e queriamos partilhar convosco. Esperamos que gostem também! 
 
A nossa morada é: Beco da Laje 
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Informação útil 

Farmácias 
 
 Farmácia Morão 
 Adress: Largo da Graça, 63 

  
 
 Farmácia Martim Moniz 
 Adress:  Rua da Palma, 194 
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Policia e bombeiros 
 
 Bombeiros sapadores de lisboa  Tel: 217171497 

 
 Policia de turismo 
 Morada: Praça dos Restauradores  Tel: 213421623 - 213400090 

  
 
 PSP 4ª Esquadra Lisboa 
 Morada: R. Palma 169     Tel: 213513642 

  
 
  



www.hostinlisbon.com 
 

7                                                                    
 

Imprimir bilhetes de avião 
 
 Se tiver de imprimir algum bilhete ou boarding pass pode fazê-lo nesta 
 loja na rua do Bem Formoso, 90 
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Supermercados e padaria 
 
 MiniPreço (supermercado com tudo o que precisa) 

  
  
 Mercearia (tem o básico e fecha muito tarde) 
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 Padaria Portuguesa (para comprar pão e tomar o pequeno almoço) 
 https://www.apadariaportuguesa.pt/ 

  
 
 
 Celeiro (produtos naturais de agricultura biológica) 
 http://celeiro.pt/lojas 
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 Brio  (produtos naturais de agricultura biológica) 
 http://brio.pt/ 

  
 

  
 Para um pequeno almoço bem cedo 
 Leitaria Anita: abre às 7h00 de 2ª a sábado 
 Esplanada do Cantilho: abre às 8h00 de 3ª a domingo 
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Restaurantes  
(nesta seccção incluímos um link para o site www.lisbonlux.com em que pode 
ficar a saber um pouco do sitio e também o contacto e o preço) 

Cervejarias e comida tradicional 
 
 Cervejaria Ramiro (uma das melhores marisqueiras de Lisboa) 
 http://www.lisbonlux.com/lisbon-restaurants/restaurante-ramiro.html 

  
 
 Cervejaria Trindade (restaurante histórico aberto em 1836) 
 http://www.lisbonlux.com/lisbon-restaurants/restaurante-cervejaria-
 trindade.html 
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 Taberna Ideal (ótima cozinha portuguesa) 
 http://www.lisbonlux.com/lisbon-restaurants/restaurante-taberna-
 ideal.html 

  
  
 A Camponesa (cozinha do norte do país e ambiente informal) 
 http://www.lisbonlux.com/lisbon-restaurants/restaurante-a-
 camponesa.html 
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Típicos e baratos 
 
 Zé da Mouraria (ótima comida) 
 https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g189158-d1886758-
 Reviews-Restaurant_Ze_da_Mouraria-
 Lisbon_Lisbon_District_Central_Portugal.html 

  
  
 Zé dos Cornos (local típico) 
 https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g189158-d5977415-
 Reviews-Ze_dos_Cornos-Lisbon_Lisbon_District_Central_Portugal.html 
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 O Trigueirinho (boa comida típica portuguesa) 
 https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g189158-d2620682-
 Reviews-O_Trigueirinho-Lisbon_Lisbon_District_Central_Portugal.html 

  
 
  

Onde só se vêem portugueses e bons para almoçar 
 
 Aviz (típico, simples e tradicional) 
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 A Cabreira (ótimo para almoçar com os locais) 
 https://www.tripadvisor.com.br/Restaurant_Review-g189158-d3835366-
 Reviews-A_Cabreira-Lisbon_Lisbon_District_Central_Portugal.html 
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Para comer sardinhas de Junho a Setembro 
 
 Páteo 13 (grande páteo com grandes filas, ótimo no verão) 
 https://www.facebook.com/PATEO13/ 

  
 

Muitas opções de escolha e estilo de cozinha 
 
 Palácio Chiado (palácio recuperado do séc XVIII) 
 http://palaciochiado.pt/ 
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 Mercado da Ribeira (principal mercado lisboeta desde 1892) 
 http://www.lisbonlux.com/lisbon-shops/mercado-da-ribeira.html 

  
 
 

Comida contemporânea portuguesa 
 
 Bairro do Avillez (óptimos petiscos portugueses) 
 http://www.lisbonlux.com/lisbon-restaurants/bairro-do-avillez.html 
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 Pharmácia (dentro do magnifico museu da Farmácia) 
 http://www.lisbonlux.com/lisbon-restaurants/restaurante-
 pharmacia.html 

  
 
  
 Chapitô  (a nossa vista preferida em Lisboa) 
 http://www.lisbonlux.com/lisbon-restaurants/restaurante-resto-do-
 chapito.html 
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 Casa de Pasto (um dos nossos preferidos) 
 http://www.lisbonlux.com/lisbon-restaurants/restaurante-casa-de-
 pasto.html 

  
  
  
 Prego da Peixaria (sanduiche típica portuguesa aqui feito com peixe) 
 http://www.lisbonlux.com/lisbon-restaurants/restaurante-o-prego-da-
 peixaria.html 
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Fusion food / international 
 
 Santo António de Alfama (ótimo restaurante com uma esplanada) 
 http://www.lisbonlux.com/lisbon-restaurants/restaurante-santo-
 antonio-de-alfama.html 

  
  
  
 Estrela da Bica (descontraído, trendy, cozinha caseira com opção 
 vegetariana) 
 http://www.lisbonlux.com/lisbon-cafes/estrela-da-bica.html 
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Para ouvir fado 
  
 Mesa de Frades (Já foi uma capela no século XVIII, decorado com os 
 azulejos originais) http://www.lisbonlux.com/fado/mesa-de-frades.html 
  

  
 
 A Baiuca (espere ouvir desempenhos de fado genuíno) 
 http://www.lisbonlux.com/fado/a-baiuca.html  

  
 
 O Prego (Fado às sextas feiras, óptmo ambiente) 
 https://www.facebook.com/O-PREGO-1517563905239997/ 
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Para petiscar ao fim do dia 
 
 Bruta Flor (no coração da Mouraria no Largo lindo da Severa) 
 https://www.facebook.com/brutaflorcafe# 

  
 
Para comer uma coisa rápida  
 
 Mercado de fusão do Martim Moniz (algumas escolhas de vários países) 
 https://www.facebook.com/MercadoFusao/ 
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Brunch 
  
 O Prego (óptima comida do pequeno almoço ao jantar e a dois passos do 
 apartamento) 
 https://www.facebook.com/O-PREGO-1517563905239997/ 

  
  
 
 
 O Infame (esplanada no 1908 Lisboa Hotel) 
 https://nit.pt/buzzfood/restaurantes/ 
 ha-nova-esplanada-brunch-no-intendente
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 Brick Café (café e restaurante trendy com óptima comida) 
 https://www.facebook.com/BrickCafeLisboa/ 

  
 

 
 
Comida indo-portuguesa 
 
 Tentações de Goa (um dos indianos favoritos da cidade) 
 http://www.lisbonlux.com/lisbon-restaurants/restaurante-
 tentacoes-de-goa.html 
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Vegetarianos 
 
 Psi (maravilhoso restaurante vegetariano) 
 http://www.lisbonlux.com/lisbon-restaurants/restaurante-psi.html 

  
  
 Food Temple (ótimo no verão com mesas ao longo da escadaria do beco) 
 https://www.facebook.com/FoodTemple/ 
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 Jardim dos Sentidos (excelente buffet ao almoço) 
 http://www.lisbonlux.com/lisbon-restaurants/restaurante-jardim-
 dos-sentidos.html 

  
   
 

Para variar do típico português :) 
 
 Osteria (Italiano num bairro tradicional) 
 http://www.lisbonlux.com/lisbon-restaurants/restaurante-osteria.html
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 Caxemira (Indiano com óptima comida) 
 https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g189158-d2321586-
 Reviews-Caxemira-Lisbon_Lisbon_District_Central_Portugal.html 

  

Geladarias 
 
 Gelato Mú (sabores fantásticos) 
 https://www.facebook.com/GelatoMu 
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 Santini (um clássico, prepare-se para esperar) 
 http://www.lisbonlux.com/lisbon-cafes/santini.html  

  
  
 
 Fábrica do gelado (gelados artesanais alguns sem açucar nem leite) 
 https://www.facebook.com/fabricadogelado/ 
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Esplanadas e miradouros com vista sobre Lisboa 
 
 Esplanada da Graça 
 http://www.lisbonlux.com/lisbon/miradouro-da-graca.html 

  
  
 Miradouro de Nossa Senhora do Monte 
 http://www.lisbonlux.com/lisbon/miradouro-nossa-senhora-do-
 monte.html 
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 Portas do Sol 
 http://www.lisbonlux.com/lisbon/miradouro-das-portas-do-sol.html 

  
 
  
 Quiosque da Ribeira das Naus 
 http://www.lisbonlux.com/lisbon/ribeira-das-naus.html 
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 Miradouro de Santa Catarina 
 http://www.lisbonlux.com/lisbon/miradouro-de-santa-catarina.html 

  
 
 Miradouro de São Pedro de Alcântara 
 http://www.lisbonlux.com/lisbon/miradouro-sao-pedro-de-
 alcantara.html 
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Terraços com vista sobre Lisboa para beber um copo 
 
 Rooftop Bar no hotel Mundial 
 http://www.lisbonlux.com/lisbon-bars/rooftop-bar.html 

  
  
 Entretanto no hotel Chiado 
 http://www.lisbonlux.com/lisbon-bars/entretanto.html 
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Terraços com vista sobre Lisboa para beber um copo ou 
comer  
 
 O Topo no Martim Moniz 
 http://www.lisbonlux.com/lisbon-bars/topo.html 

  
  
 O Topo do chiado 
 http://www.lisbonlux.com/lisbon-bars/topo-chiado.html 
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 Park na Calçada do Combro 
 http://www.lisbonlux.com/lisbon-bars/park.html 

  
 
 Memmo Alfama Terrace 
 http://www.memmohotels.com/alfama/pt/wine-bar-amp-outdoor-
 pool.html 
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Sair à noite 
 

 Bairro Alto, Bica e Cais do Sodré 

  

 

Bairro Alto 
 Perfeito para deambular mas deixamos alguns dos nossos bares 
 preferidos: 
 
 Pavilhão Chinês  (um clássico para os lisboetas mais velhos) 
 http://www.lisbonlux.com/lisbon-bars/pavilhao-chines.html 
 
 Maria Caxuxa (ambiente "retro" para trintões e quarentões) 
 http://www.lisbonlux.com/lisbon-bars/maria-caxuxa.html 
  
 Clube da Esquina (público muito variado) 
 http://www.lisbonlux.com/lisbon-bars/clube-da-esquina.html 
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Bica 
 Uma rua cheia de bares, aqui fica o favorito: 
 
 Bar Bicaense (descontraído, acolhedor e muito trendy) 
 http://www.lisbonlux.com/lisbon-bars/bicaense.html  
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Cais do Sodré 
 
 Na 'Pink Street' não há carros; só bares, restaurantes e discotecas. 
 As nossas escolhas são: 
 
 Pensão Amor (bar que já foi uma pensão com quartos alugados  à hora) 
 http://www.lisbonlux.com/lisbon/pensao-amor.html 
  
 O bom, o mau e o vilão (bar com música ao vivo) 
 http://www.lisbonlux.com/lisbon-bars/o-bom-o-mau-e-o-vilao.html 
 
 Jamaica (discoteca, um clássico em Lisboa para pessoas com mais de 40 
 anos muito animadas!) 
 http://www.lisbonlux.com/lisbon-clubs/jamaica.html 
 
 Music Box (discoteca com música ao vivo e DJs) 
 http://www.lisbonlux.com/lisbon-clubs/musicbox.html 
  
 Sol e Pesca (para comer enlatados de madrugada) 
 http://www.lisbonlux.com/lisbon-cafes/sol-e-pesca.html  
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Intendente e Bairro das Colónias  
  
 Casa Independente (associação cultural situado num palacete datado de 
 1863 com bar, DJs, concertos e exposições. Um dos nossos favoritos!) 
 http://casaindependente.com 

  
  
 
 Crew Hassan (bar trendy com eventos e venda de vinys)
 https://www.facebook.com/ccrewhassan/ 
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Compras 
 
 A vida portuguesa (loja com artigos tradicionais portugueses para 
 presentes e lembranças) 
 http://www.avidaportuguesa.com/ 

  
  
 Feira da Ladra (famosa feira de velharias de Lisboa) 
 http://www.lisbonlux.com/lisbon-shops/feira-da-ladra.html
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 Baixa e Chiado (compras especialmente para mulheres :)) 

   
  
 Av. Liberdade (grandes marcas)
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Programas com crianças 
 
 Pavilhão do Conhecimento (espectacular para as crianças e adultos) 
 http://www.pavconhecimento.pt/home/ 
 
 Oceanário (um dos maiores do mundo) 
 http://www.lisbonlux.com/lisbon/oceanario.html 
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 Castelo de São Jorge (as crianças vão adorar) 
 http://castelodesaojorge.pt/pt/ 

  
  
 Museu da Marioneta (transporta-o até ao reino da fantasia) 
 http://www.lisbonlux.com/lisbon-museums/museu-da-marioneta.html 
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 Passeio no Autocarro/Barco (passeio em Lisboa por terra e rio) 
 http://www.hippotrip.com/pt/ 

  
 
 Parque infantil no jardim da estrela (romântico jardim de bairro) 
 http://www.lisbonlux.com/lisbon/jardim-da-estrela.html 
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 Estufa fria (várias espécies de plantas vindas de climas tropicais) 
 http://www.lisbonlux.com/lisbon/parque-eduardo-vii.html 

  
 
 Hospital das bonecas (loja de brinquedos e restauro de bonecas fundada 
 em 1830) 
 http://www.lisbonlux.com/lisbon-shops/hospital-de-bonecas.html
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 Restaurante/café Pão de Canela (com espaço especial para as crianças) 
 http://www.canela.pt/ 

  
  
  
 outros: 
 
 Visitem Belém e comam os pasteis maravilhosos. 
  
 Comam um gelado numa das geladarias da nossa lista. 
 
 Passem uma tarde nas praias da linha do Estoril/Cascais. 
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Museus 
 
 Museu Calouste Gulbenkian (museu e jardins imperdíveis) 
 http://www.lisbonlux.com/lisbon-museums/museu-calouste-
 gulbenkian.html 

  
  
 Museu Nacional de Arte Antiga (palácio do século XVII, é o museu com o 
 maior número de "tesouros nacionais") 
 http://www.lisbonlux.com/lisbon-museums/museu-nacional-arte-
 antiga.html 
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 Museu Nacional do Azulejo (apresenta a história e a evolução da arte do 
 azulejo num magnífico convento do século XVI) 
 http://www.lisbonlux.com/lisbon-museums/museu-do-azulejo.html 

        
      
 Museu do Oriente (artes e culturas que surgiram dos encontros dos 
 portugueses na Ásia) 
 http://www.lisbonlux.com/lisbon-museums/museu-do-oriente.html 
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Praias 
 

 Praias da linha Estoril  / Cascais 
 Apanhe o metro do Martim Moniz até Cais do Sodré,  o comboio do Cais 
 do Sodré até à estação do Estoril. Há um paredão para ambas as direcções 
 com várias opções de praia, bares e restaurantes.

  

 Praia de Carcavelos - para surf 
 Apanhe o metro do Martim Moniz até Cais do Sodré,  o comboio do Cais 
 do Sodré até à estação de Carcavelos.

   

 Praia da Costa da Caparica 
 Apanhe o metro do Martim Moniz até ao Areeiro e apanhar o autocarro 
 161 da TST (transportes Sul do Tejo). 
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O que visitar por bairros 

Graça 
 
 Jardim da Cerca da Graça (espaço verde com vista para Lisboa) 
 http://www.lisbonlux.com/lisbon/jardim-da-cerca-da-graca.html 
  
 Igreja e convento da Graça (construção barroca do século XVIII) 
 http://www.lisbonlux.com/lisbon/igreja-da-graca.html 
 
 Miradouro Sophia de Mello Breyner Andresen ou Miradouro da Graça 
 (fantástica vista do castelo e do Tejo) 
 http://www.lisbonlux.com/lisbon/miradouro-da-graca.html 
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Mouraria 
 Bairro onde foi permitido aos mouros viver depois da conquista de Lisboa 
 em 1147 e que continua a ser o bairro mais multicultural da cidade. 
 
 http://www.lisbonlux.com/lisbon/mouraria.html 

  
 

Alfama e Castelo 
 Bairro medieval que já foi uma judiaria e uma comunidade piscatória. 
 http://www.lisbonlux.com/lisbon/alfama.html 
 http://www.lisbonlux.com/lisbon/alfama-walking-tour.html 
 
 Feira da Ladra (famosa feira de velharias de Lisboa) 
 http://www.fleamarketinsiders.com/feira-da-ladra-flea-market- lisbon-
 portugal 
 
 Mosteiro de São Vicente de Fora (do séc XVI com o maior conjunto de 
 azulejos barrocos do mundo) 
 http://www.lisbonlux.com/lisbon/mosteiro-sao-vicente-de-fora.html 
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 Castelo de São Jorge (construído no século VI) 
 http://www.lisbonlux.com/lisbon/castelo-sao-jorge.html 
 

  
  
 Igreja de São Miguel (tem uma das mais ricas decorações em talha 
 dourada da cidade) 
 http://www.lisbonlux.com/lisbon/igreja-de-sao-miguel.html 
 
 Sé Catedral de Lisboa (construída no século XII, é um dos monumentos 
 mais antigos da cidade e tem sofrido diversas intervenções, que lhe 
 acrescentaram pormenores barrocos e neoclássicos) 
 http://www.lisbonlux.com/lisbon/se-lisboa.html

   



www.hostinlisbon.com 
 

52                                                                    
 

Baixa e Chiado 
 
 http://www.lisbonlux.com/lisbon/baixa.html 
 http://www.lisbonlux.com/lisbon/chiado.html 
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Belém  
 Para chegar a Belém pode apanhar o eléctrico 15 na Praça da  Figueira 
 (veja em transportes) 
 
 Torre de Belém (monumento mais emblemático de Lisboa construído em 
 1515) 
 http://www.lisbonlux.com/lisbon/torre-de-belem.html 
 
 Centro cultural de Belém (o centro cultural mais importante de Lisboa) 
 http://www.lisbonlux.com/lisbon/centro-cultural-de-belem.html 
  
 Padrão dos descobrimentos (evoca a época dos Descobrimentos 
 portugueses) 
 http://www.lisbonlux.com/lisbon/padrao-dos-descobrimentos.html 
 
 Mosteiro dos Jenónimos (maravilhoso mosteiro do século XVI é 
 Património Mundial) 
 http://www.lisbonlux.com/lisbon/mosteiro-dos-jeronimos.html 
 
 Museu da Marinha (mostra como Portugal foi pioneiro na exploração 
 dos oceanos) 
 http://www.lisbonlux.com/lisbon-museums/museu-da-marinha.html 
 
 Pasteis de Belém (são servidos aqui desde 1837) 
 http://www.lisbonlux.com/lisbon-cafes/pasteis-de-belem.html 
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Campo de Ourique e Príncipe Real 
 
 Mercado de Campo de Ourique (inaugurado em 1934 tem vários espaços 
 e restaurantes para comer) 
 http://www.lisbonlux.com/lisbon-shops/mercado-de-campo-de-
 ourique.html 
 
 Reservatório da Mãe D'Água das Amoreiras (projectado em 1746 para 
 armazenar as águas vindas do aqueduto) 
 http://www.epal.pt/EPAL/en/menu/water-museum/permanent-
 collection-and-associated-heritage/m%C3%A3e-d'%C3%A1gua-das-
 amoreiras-reservoir 
 
 Jardim da Estrela (data de 1852 e é um local agradável para ficar a ler, 
 para as crianças brincarem ou para praticar desporto) 
 http://www.lisbonlux.com/lisbon/jardim-da-estrela.html 
 
 Basílica da Estrela (obra barroca e neoclássica mandada construir por 
 Dona Maria I em 1790) 
 http://www.lisbonlux.com/lisbon/basilica-da-estrela.html 
 
 Jardim Botânico (encontra-se um pouco abandonado, mas há quem ache 
 que isso acaba por dar-lhe um certo encanto) 
 http://www.lisbonlux.com/lisbon/jardim-botanico.html 
 
 Bairro do Principe Real  (bairro residencial, com jardins, duas das praças 
 mais tranquilas da cidade e palacetes coloridos) 
 http://www.lisbonlux.com/lisbon/principe-real.html 
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Avenidas Novas 
 
 Fundação Calouste Gulbenkian (veja nos Museus) 
 
 Pastelaria Versailles (espelhos, vidro e detalhes art nouveau fazem parte 
 da decoração, bolos maravilhosos) 
 http://www.lisbonlux.com/lisbon-cafes/cafe-pastelaria-versailles.html 
 
 Praça de Touros do Campo Pequeno (edifício do século XIX feito de tijolo 
 maciço e com detalhes mouriscos) 
 http://www.lisbonlux.com/lisbon/praca-de-touros-campo-pequeno.html 
 

  

Transportes 

Eléctricos 
 http://www.lisbonlux.com/lisbon-transport/electricos.html 
 
 Eléctrico 28 
 http://www.lisbonlux.com/lisbon-transport/electrico-28.html 
 Eléctrico 28 - Paragem 
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 Eléctrico 28 - Circuito 
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 Eléctrico 15 - Paragem 

  
 
 Eléctrico 15 - Circuito 
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Bus tour 
 https://www.yellowbustours.com/en-GB/Lisbon/Circuits.aspx 
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Metro 
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Preços dos transportes públicos em Outubro de 2018 
 

Bilhetes comprados a bordo do transporte 

 
Preço Descrição 

Autocarros 1,85 Custo da viagem 

Elétricos 2,90 Custo da viagem 

Elevador da Bica, Glória e Lavra (até 2 viagens) 3,70 Custo da viagem 

Elevador de Sta. Justa (até 2 viagens) 5,15 Custo da viagem 

   

   Cartão Viva Viagem (tem um custo de €0,50 e são reutilizáveis). É comprado dentro do 
metro 

   Bilhete combinado Carris/Metro (cartão 7 Colinas ou Viva Viagem) 

 
Preço Descrição 

Viagem Carris / Metro 1,45 
Custo duma viagem de 
metro, autocarro ou elétrico 

   Bilhete diário (24h) 

 
Preço Descrição 

Carris/Metro 6,30 

Custo total das viagens em 
24 horas de metro, 
autocarro ou elétrico 

Carris/Metro/Transtejo (Cacilhas) 9,35 

Custo total das viagens em 
24 horas de metro, 
autocarro, elétrico e barco 

Carris/Metro/CP 10,40 

Custo total das viagens em 
24 horas de metro, 
autocarro, elétrico e 
comboio para Cascais ou 
Sintra 

   Zapping (carregamentos: 3 €, 5€, 10 €, 15€, 20€, 25€, 30€, 35€, 40€) 

 
Preço Descrição 

Zapping (válido em toda a rede) 1,30 
Custo duma viagem em 
qualquer transporte 
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Como chegar a Cascais 
 
 Ir do metro no Martim Moniz até aos Cais do Sodré e apanhar o  comboio 
 para Cascais 

  

Como chegar a Sintra 
 
 Apanhe o eléctrico 12 até à Praça da Figueira, caminhe até ao Rossio onde 
 fica a estação e apanhe o comboio para Sintra. 

  

Como chegar ao Cabo da Roca 
 
 Perto da estação de comboios em Cascais pode apanhar o autocarro 
 número 403 que faz o trajecto de Cascais para Sintra e que pára no Cabo 
 da Roca. 
 
 O site da empresa de autocarros é este: http://www.scotturb.com/ 


