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Num dia, podemos conhecer os principais pontos da capital portuguesa - museus, monumentos e vistas de encher o
olho.
Primeiro, apreciamos de cima. Das muralhas do Castelo de São Jorge, avista-se toda a cidade, as colinas, o Tejo, os
telhados. Lisboa revela-se pacífica, a partir do topo deste reduto conquistado aos mouros pelo primeiro rei português
em 1147.
Descendo a encosta a pé, apanhamos o elétrico 28 no miradouro das Portas do Sol, passando (e parando) na Sé, de
traçado românico, situada onde em tempos houve uma mesquita. Para além da igreja, pode-se visitar o Museu do
Tesouro e os claustros. Retomando o caminho do 28, chega-se à Baixa que se pode conhecer a pé, subindo em
direção ao Chiado. É altura de aproveitar para almoçar. Numa esplanada ou num restaurante mais requintado, a
oferta é muita e variada.
De tarde, seguimos o sol, sempre para oeste. Reservamos algum tempo para ver o Museu Nacional de Arte Antiga,
um dos mais importantes do país, com uma notável coleção de escultura, ourivesaria e pintura portuguesa e
europeia dos séculos XIV a XIX – de que se destacam os Painéis de São Vicente. A rota dos museus prossegue já em
Belém, no Museu dos Coches, para ver uma coleção única no mundo, que inclui viaturas utilizadas pela corte
portuguesa e pelas cortes europeias.
Segue-se o imponente Mosteiro dos Jerónimos. Classificado Património da Humanidade desde 1983 é um verdadeiro
livro de pedra sobre o período de ouro da História de Portugal. Depois de apreciar minuciosamente o portal sul, vale
a pena visitar os claustros e a igreja, onde estão sepultados Luís de Camões e Vasco da Gama.
No limite ocidental da Praça do Império, um imponente edifício moderno chama a atenção. Trata-se do Centro
Cultural de Belém, presença forte no panorama cultural da cidade com um programa interessante de espetáculos. Aí
está instalado o Museu Berardo e a sua coleção de arte contemporânea.
Terminando o dia, já com o sol rasante, vamos até à Torre de Belém, a fortaleza erguida no século XVI com o intuito
de defender a entrada do Tejo dos ataques por via marítima – ainda que os elaborados adornos a façam parecer
mais um manual de estilo manuelino do que uma estrutura militar.
O passeio pode terminar em Belém ou, voltando ao centro histórico, no Bairro Alto, um dos locais mais animados da
cidade com uma boa oferta de restaurantes, bares e discotecas.
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Não deixe de…
> andar de elétrico
> provar um pastel de Belém

LISBOA DE ELéTRICO
O elétrico 28 é o transporte ideal para conhecer alguns dos locais mais interessantes do património históricoarquitetónico de Lisboa ou simplesmente para passear pela cidade.
Embora se possa apanhar em qualquer ponto, o percurso do 28 começa no Martim Moniz e dirige-se ao bairro da
Graça, continuando para a Igreja de São Vicente de Fora. Segue para Alfama, passando por algumas das ruas e
largos mais pitorescos das zonas medievais de Lisboa, como a Rua das Escolas Gerais ou o Largo das Portas do Sol,
bonito miradouro sobre a encosta até ao rio. Daqui chega-se a pé ao Castelo de São Jorge num instante.
Continua em direção à Baixa, passando pela Sé, de austera fachada românica, pela Igreja de Santo António e
começa a descer pela movimentada Rua da Conceição, uma rua de comércio tradicional conhecida da população
lisboeta pelas retrosarias.
O elétrico segue para a elegante colina do Chiado, parando quase por certo em frente à conhecida Pastelaria A
Brasileira. Em todo o percurso, vale a pena reparar na arquitetura dos edifícios que se vão sucedendo, nos azulejos
que forram algumas fachadas, pelo menos em breves frisos Arte Nova, geralmente rentes ao telhado.
Passando o Largo do Camões, às portas do Bairro Alto, onde se poderá vir mais tarde para jantar e nos divertirmos
na noite lisboeta, o elétrico volta a descer a calçada. Mais à frente, o principal destaque vai para o edifício da
Assembleia da República, antigo Convento de São Bento, no cimo de imponente escadaria.
Passando pela Basílica e pelo Jardim da Estrela, o 28 continua o percurso atravessando Campo de Ourique, um bairro
residencial com tradição, para se dirigir ao Largo dos Prazeres.
Chegamos então ao final da linha, mas o elétrico dá a volta e pode regressar-se da mesma forma ao centro da
cidade. Passando pelos mesmos sítios, como a perspetiva é diferente, descobrem-se sempre outros pormenores e
motivos de interesse.
O amarelo faz parte da imagem de marca dos elétricos, e o 28 é o mais conhecido, o que vem em todos os guias
turísticos. Mas há uma versão a vermelho, histórica, mais confortável e com a visita guiada para não perder nenhum
pormenor da viagem.

Outros elétricos, outros percursos
O elétrico 12 faz um percurso circular a partir da Praça da Figueira, pelo Martim Moniz, subindo em direção ao bairro
do Castelo. A partir do Largo das Portas do Sol, o percurso é idêntico ao do 28, voltando à Baixa.
Na Baixa, também se pode apanhar o elétrico 15 que vai da Praça da Figueira até Algés e costuma ser um bom meio
de transporte para chegar a Belém. Para além do mais, vai ao longo do rio o que torna a viagem mais interessante.
Neste caso, trata-se de um elétrico moderno e mais rápido.
No Cais do Sodré, o elétrico 18 faz o percurso até à Ajuda, o bairro que fica na parte de cima de Belém. É uma
possibilidade em termos de transportes públicos para chegar ao Palácio Nacional da Ajuda, a última residência oficial
da família real portuguesa, atualmente transformada em museu.
Para além destes, há ainda o elétrico 25. Faz a ligação entre a Praça do Comércio e o bairro de Campo de Ourique.
Pelo caminho, passa pelos bairros de Santos, da Lapa e pela Basílica da Estrela. É um trajeto possível para quem
desejar visitar o Museu Nacional de Arte Antiga. Nesse caso deve-se sair na paragem de “Santos” e andar uns
minutos a pé.
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INFORMAçõES ÚTEIS
O Lisboa Card permite a circulação gratuita nos transportes públicos e tem descontos nalguns serviços turísticos.
Informações em www.askmelisboa.com.
Informações sobre tarifas, bilhetes pré comprados e trajetos em www.carris.pt. O elétrico 25 não circula aos fins-desemana nem aos feriados.
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