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Há um caminho a percorrer. Uma emoção ao virar da esquina. 

Um coração que pulsa na pedra da calçada, nas águas dos rios 

e do mar, nos areais dourados que se estendem a perder de vista, 

na luz branca e ímpar que toca os edifícios, nas gentes que aqui 

vivem, nos testemunhos da sua vida.

Experiências únicas e inesquecíveis, para quem gosta de campo, 

para quem prefere a cidade, para quem procura os monumentos, 

para quem busca a Natureza, para quem viaja com todos os 

sentidos. Uma rota rica, diversa, convidativa. 

À espera de ser descoberta e percorrida por si. 



LISBOA

SINTRA

CASCAIS
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ARCO DO TEJO
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Este é o eixo central e incontornável da cidade lisboeta. 

Partindo do Marquês de Pombal com o rio no horizonte à sua 

frente encontra a Avenida da Liberdade, uma artéria marcada 

por lojas de grandes marcas internacionais que ladeiam esta 

grande avenida, recheada de árvores e esplanadas, que nos 

encaminham para a zona da Baixa Lisboeta.

 

Chegando ao Rossio, sinta a história e o ambiente da 

verdadeira Lisboa. Passeie sobre a ornamentada calçada 

portuguesa, solo de uma reconstruída Baixa Pombalina, 

refeita após o terramoto de 1755. A estátua de D. Pedro V 

indica-lhe a direcção da rua Augusta, com todo o seu 

comércio, restaurantes e artistas de rua, que o levarão até ao 

Terreiro do Paço mas sem deixar de visitar o majestoso Arco 

da Rua Augusta, subindo ao seu topo para usufruir da vista. 

Não deixe também de fazer uma visita ao Lisboa Story Centre, 

onde poderá conhecer os principais factos de vinte séculos 

de história desta cidade única. Aproveite as múltiplas 

esplanadas do Terreiro do Paço para uma pausa com o rio 

Tejo logo ao lado e siga o caminho para o Chiado, 

provavelmente a zona mais trendy de Lisboa nos nossos dias.

 

No Chiado, a diversidade e modernidade que se vivem 

misturam-se com a história de poetas e artistas que marcaram 

uma época e que �zeram desta zona, no século XIX, um centro 

poético e literário, base do romantismo. Aqui a criatividade 

sente-se nas ruas e nas pessoas que elegem o Chiado como 

base para viver ou trabalhar, tornando este sítio mágico 

pelos contrastes e irreverência.

BAIXA, CHIADO, AV. LIBERDADE E MARQUÊS DE POMBAL
O charme e a elegância do Centro da Cidade

LISBOA
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ALFAMA, CASTELO,
GRAÇA E MOURARIA
O encanto da história 
e dos miradouros

A cidade torna-se ainda mais típica e pitoresca 

se nos embrenharmos nestas zonas históricas 

e medievais. Caminhar pelas ruas de Alfama 

e Mouraria, muitas vezes estreitas e íngremes

feitas em empedrado, transporta-nos para 

tempos antigos.

 

No topo desta colina encontramos o Castelo 

de S. Jorge, edi�cado no século VII a.C. 

e localizado num ponto estratégico da cidade, 

permitindo uma vista ímpar sobre Lisboa. Pelo 

caminho cruzamo-nos com gentes, histórias e 

tradições únicas, com o fado, essa música popular 

e melancólica, a indicar a zona de Alfama 

e a marcar o ambiente.

 

Da Mouraria, expoente máximo da 

multiculturalidade que mistura gentes e tradições, 

sobe-se à Graça sendo obrigatória a visita aos vários 

miradouros que surgem pelo caminho, sendo 

incontornáveis os da Graça, com vista para 

a Mouraria, e o da Senhora do Monte, com a sua 

capela com alpendre do século XII. Sente-se num 

dos bancos de jardim que encontrar e aproveite 

a paisagem.

 

Também podemos chegar à Graça através 

do famoso Eléctrico 28, um ex-libris da cidade que 

o vai permitir apreciar grande parte do património 

histórico e cultural que Lisboa tem para oferecer.

LISBOA
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BAIRRO ALTO, BICA, 
CAIS DO SODRÉ E SANTOS
Divirta-se em Lisboa

Durante o dia, o Bairro Alto e a Bica são bairros 

históricos que fascinam os visitantes pelo seu 

ambiente pitoresco e bairrista. O Bairro Alto 

é marcado por uma grande oferta de lojas 

alternativas, de roupa em segunda mão, 

cabeleireiros, lojas de discos, de arte, entre outras, 

que, em combinação com a diversidade das 

pessoas, criam uma atmosfera única.

 

À noite tudo se transforma e ganha uma alma 

festiva. Este eixo é, sem dúvida, sinónimo de 

diversão nocturna, o centro do roteiro da noite 

lisboeta. O Bairro Alto é a referência pelo histórico 

que tem e pela grande oferta de restaurantes, 

bares e esplanadas com vista sobre a cidade, sendo 

possível daí iniciar a descida, através da Bica e dos 

seus bares mais alternativos, para a Pink Street no 

Cais do Sodré, a nova referência da noite lisboeta. 

Aqui milhares de pessoas invadem a rua, agora 

sem trânsito, para conviverem e se divertirem 

pela noite fora.

 

Em Santos vai também encontrar uma oferta muito 

vasta de bares e discotecas, estando aqui sediados 

alguns dos estabelecimentos nocturnos mais 

icónicos da noite em Lisboa. 

 

Nesta zona a oferta é tão diversi�cada e tem tanta 

qualidade, que o difícil é escolher. A música, 

a alegria e as gentes que enchem as ruas, desde 

os locais aos oriundos das mais diversas partes 

do mundo, procuram diversão, conviver 

e partilhar experiências. É claramente um 

“parque de diversões” para todos os que 

gostam de vida nocturna.

LISBOA
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O rio Tejo é um dos elementos mais marcantes da cidade 

pela frescura e luz que imprimem a Lisboa. É nesta zona 

ribeirinha, que se inicia em Belém, local que mistura lazer, 

cultura, esplanadas e restaurantes, que passa por Alcântara, 

Docas e pela Avenida 24 de Julho e nos leva até à renovada 

Ribeira das Naus, que sentimos toda a ligação da cidade 

ao rio. Os inúmeros passageiros que chegam a Lisboa, 

ao seu porto de cruzeiros, têm o privilégio de desembarcar 

no coração da cidade, bem perto do seu centro histórico.

 

Esta é a zona de eleição para passeios ao longo do rio a pé 

ou de bicicleta ou para os desportistas, que aproveitam 

as fantásticas condições para fazer jogging.

EIXO RIBEIRINHO
O prazer da beira-rio

LISBOA
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Belém é sinónimo de História e Descobrimentos. Foi deste 

ponto de valor histórico que partiram grandes aventureiros 

com a missão de descobrir o Mundo, navegando em frágeis 

caravelas. Considerados Património Cultural da Humanidade 

pela UNESCO, o Mosteiro do Jerónimos e a Torre de Belém, 

monumentos do estilo Manuelino, marcam o ambiente pela 

sua grande riqueza arquitectónica, transportando-nos para 

os tempos do Grande Império Português.

 

Entre ambos os monumentos temos a Praça do Império 

com os seus jardins e fontes, ideais para um passeio. 

Embora numa vertente mais contemporânea, 

o Centro Cultural de Belém é passagem obrigatória pelas 

suas inúmeras exposições e iniciativas culturais.

A caminho do renovado Museu dos Coches, onde se 

poderá deslumbrar com uma exposição, única no mundo, 

de inúmeros exemplares deste histórico meio de transporte 

e seus acessórios, não deixe de provar e se deliciar com um 

pastel de Belém, uma das maiores iguarias gastronómicas 

da nossa cidade, já reconhecido internacionalmente.

LISBOA
BELÉM
Património e história com um sabor especial
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PARQUE DAS NAÇÕES
Uma nova Lisboa à beira-rio

O Parque da Nações, é a Lisboa mais moderna.

No lado nascente da cidade nasceu uma vasta 

área marcada pela arquitectura contemporânea. 

Os exemplos mais conhecidos e que despertam 

maior curiosidade são a pala do Pavilhão de 

Portugal e a Gare do Oriente

Os seus múltiplos espaços verdes, mesmo à beira-rio, 

e o famoso teleférico transformam esta zona num 

local privilegiado para passeios em família.

A oferta cultural e pedagógica é vasta e rica 

em diversidade. O Oceanário é um dos pontos 

de maior atracção. Para além de um sem número 

de espécies vivas, a atenção de todos vai para 

as enormes mantas e os temidos tubarões, reis 

e senhores do enorme tanque central.

Depois da contemplação da natureza é tempo 

de deitar as mãos à obra e visitar o Museu de 

Conhecimento – Ciência Viva. Aqui somos todos 

protagonistas das nossas próprias experiências 

o que faz deste espaço um sucesso garantido para 

crianças e adultos. 

Aproveite ainda para se divertir e assistir a um 

espectáculo no Meo Arena, que tem sido an�trião 

de grandes bandas e companhias de espectáculo 

internacionais, ou passe pelo Casino Lisboa para 

tentar a sua sorte.

LISBOA
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Mafra e Ericeira
A menos de 40km a norte de Lisboa encontramos a Vila 

de Mafra, uma das mais antigas de Portugal. Caracterizada 

por uma beleza verdejante, Mafra é também marcada 

pelo seu Palácio Nacional, um monumento imponente 

do barroco português mandado construir no século XVIII 

por D. João V. A Tapada de Mafra, área envolvente 

do Palácio em tempos destinada ao lazer e à caça da 

monarquia portuguesa, é rica em fauna e �ora, e está aberta 

ao público para visitas.

 

Saindo de Mafra em direcção ao mar, deparamo-nos com 

a Ericeira, uma vila piscatória que se tornou Reserva Mundial 

de Surf pelas inúmeras praias e excelentes condições onde 

poderá praticar esta actividade com cada vez maior número  

LISBOA
MAFRA, ERICEIRA E OEIRAS
Lisboa para além da Cidade

10

de adeptos. Sur�stas de todo o mundo percorrem este  

pedaço de costa à procura da onda perfeita. Mas a Ericeira 

é também sinónimo de excelente gastronomia, assente, 

acima de tudo, no peixe fresco que todos os dias é pescado 

naquelas águas.

Oeiras
Bene�ciando de uma localização que oferece um ameno 

clima marítimo, adequado às mais variadas actividades 

ao ar livre e à exploração das praias das redondezas, 

Oeiras brinda também os seus visitantes com uma vertente 

gastronómica e cultural muito interessante. O Palácio e 

os Jardins do Marquês de Pombal merecem, sem dúvida,

uma visita assim como o famoso vinho de Carcavelos 

merece uma pausa para a sua degustação.



A Sul, atravessando a Ponte 25 de Abril, encontramos 

Almada. Esta é uma das zonas periféricas de Lisboa mais 

procurada pelos Lisboetas dada a sua grande linha de costa 

que oferece um sem número de praias e bares de apoio 

que agitam e animam areais extensos, ideais para dias 

de Verão. Mas Almada também se caracteriza pelo Cristo Rei 

que, de braços abertos, acolhe todos os visitantes e de onde 

se pode apreciar uma vista fantástica sobre Lisboa.

A Norte, e contíguos entre si, temos Odivelas e Loures que 

marcam, acima de tudo, pela sua componente histórica e seus 

monumentos. Em Loures visite o Palácio dos Arcebispos, a 

Igreja Matriz, o aqueduto e a Fonte no Largo Monumental de 

Santo Antão do Tojal. Não perca ainda o Castelo de Pirescoxe 

e aprecie a arte no Museu da Cerâmica. Por seu lado, 

Odivelas destaca-se pelo seu Mosteiro local e pelo 

Convento de D. Dinis. Gastronomicamente não deixe 

de provar a marmelada branca, que é uma verdadeira 

referência de Odivelas.

Mais perto, e às portas de Lisboa, temos a Amadora, famosa 

pelo Festival Internacional de Banda Desenhada, evento 

de relevo no panorama europeu e que teve a sua primeira 

edição em 1989, reunindo o que de melhor se faz nesta área.

LISBOA
ALMADA, AMADORA,
LOURES E ODIVELAS
Os encantos de uma outra Lisboa
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Praias, lazer, comércio e lifestyle são características da linha 

de Cascais. Esta é uma das zonas também procuradas pelos 

lisboetas para fugirem à agitação da Capital, encontrando 

aqui um ambiente de elevada qualidade para relaxar.

 

A 30 minutos de distância de Lisboa, a atmosfera marítima 

requintada da Linha de Cascais tem muito para oferecer 

desde cultura, natureza e gastronomia até às inúmeras 

praias onde poderá relaxar ou praticar desporto, sendo uma 

zona muito afamada para a prática de desportos náuticos. 

O golfe também marca presença na vertente desportiva, 

existindo uma boa oferta de campos onde poderá praticar 

as suas pancadas.

A entrada na Linha de Cascais é marcada por inúmeras 

praias até chegarmos ao Estoril, centro de glamour a que 

se junta todo o lazer e divertimento oferecido pelo Casino. 

Logo a seguir temos Cascais, uma reinventada vila piscatória 

que é hoje em dia uma requintada estância balnear, 

rica pela sua oferta gastronómica, cultural e comercial 

e um pitoresco centro histórico. Cascais é também sinónimo 

do Parque Natural Sintra-Cascais, um reduto verdejante 

a não perder assim como não pode deixar de sentir a força 

do mar na Boca do Inferno. Siga a linha costeira e depare-se 

com extenso areal da Praia do Guincho, local de eleição 

para a prática de desportos náuticos.

CASCAIS
CASCAIS, ESTORIL E GUINCHO
O fascínio do mar
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Classi�cada pela UNESCO como Paisagem Cultural 

e Património da Humanidade desde 1995, Sintra 

inspirou artistas e poetas ao longo de toda a sua 

história. Uma paisagem fresca, rica e verdejante 

funde-se com a exuberância arquitectónica 

de mansões e palacetes, que envolvem Sintra 

em mistério e romantismo.

 

Apenas a 25 km de Lisboa encontrará uma vila cativante 

e repleta de personalidade e história, com o Palácio da 

Vila, no centro, a dar as boas vindas.

Dê um passeio a pé ou de charrete e viaje no tempo, 

descobrindo os jardins e o encanto de Sintra. Suba ao 

topo da Serra de Sintra e encontrará o Palácio da Pena, 

o expoente máximo do Romantismo do século XIX 

e um monumento e ambiente que di�cilmente as 

palavras conseguem descrever. O Castelo dos Mouros 

e suas muralhas mostram um outro lado de Sintra, 

um lado guerreiro, sinal de batalhas de outros tempos.

Igualmente fascinante e local de visita obrigatória 

é o Cabo da Roca, ponto mais a oeste de Portugal 

Continental e do Continente Europeu.

 

Sintra é um ponto mágico e incontornável para 

qualquer visitante, é um local que �ca gravado 

na memória por toda a sua beleza, misticismo, 

arquitectura e natureza. Visitar Sintra é sentir 

o mistério de um romantismo histórico.

SINTRA
SERRA E VILA DE SINTRA 
Capital do Romantismo
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SETÚBAL, PALMELA 
E SESIMBRA
A simbiose perfeita 
entre a natureza e o mar

A Sul de Lisboa, e alinhado com o Cabo Espichel, 

temos a Arrábida, um local onde a natureza se 

mistura com o mar. O verde e o azul dominam 

o ambiente e tornam-no único, demonstrando 

uma relação muito forte entre o mar, as praias 

e a Serra da Arrábida. O Parque Natural que 

envolve esta Serra, para além de uma fauna 

e �ora muito ricas, acolhe o Convento de Nossa 

Sra. da Arrábida e o seu Forte, monumentos que 

marcam um passeio pedestre que se recomenda.

No estuário do rio Sado vai �car impressionado 

com o elevado nível de preservação da natureza 

e surpreendido com uma muito provável visita 

dos gol�nhos num passeio também marcado 

por �amingos que habitam a zona.

De volta a terra, aproveite a muito boa 

gastronomia local, recheada de iguarias 

e paladares inigualáveis, com Sesimbra e Setúbal 

a destacarem-se pela excelente oferta 

de restauração. A zona integra desde logo 

a Rota dos Vinhos, com os vinhos de Palmela 

e o Moscatel de Setúbal a destacarem-se, 

e com o mar ao lado, o peixe fresco 

e o choco frito são sabores a não perder.

ARRÁBIDA
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A cultura e tradição ligada ao rio e aos cavalos pode 

ser encontrada na zona do Estuário do Rio Tejo, com a sua 

enorme bacia como cenário. Aqui, pescadores dominam 

as suas artes e fazem-nas perdurar no tempo acompanhados, 

em terra, por uma tradição de touros e cavalos. Se por um 

lado os pescadores e as suas redes têm uma vasta área 

para pesca, há também terrenos abertos e cobertos 

de pasto para os curros de touros pastarem. O ambiente é 

típico e pitoresco, sentindo-se uma vertente mais rural no ar.

 

A Reserva Natural do Estuário do Tejo, maior zona húmida 

do País e uma das mais importantes da Europa, serve de 

habitat a inúmeros peixes, crustáceos e, sobretudo, a aves 

que por aqui se detêm no seu processo migratório para Sul. 

Por este motivo, esta zona é cada vez um grande pólo 

de atracção para os amantes de birdwatching.

 

Igualmente de dimensão imponente temos a lezíria do Tejo, 

antigas áreas de sapal que foram isoladas das marés e das 

cheias através de um sistema de taludes e comportas, 

criando uma zona agrícola muito fértil. Em Alcochete, 

não deixe de visitar as salinas, local onde se produz o sal, 

actividade que foi durante muito tempo o principal motor 

económico da Região. 

 

Esta é uma zona rica em tradição e natureza mas também 

em gastronomia, com os desportos náuticos e equestres 

a completarem a vertente recreativa.

ARCO DO TEJO
ALCOCHETE, VILA FRANCA DE XIRA, 
MONTIJO, BARREIRO, SEIXAL E MOITA
O lado campestre de Lisboa
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A proximidade e ligação ao mar marcam a gastronomia 

lisboeta, trazendo para a mesa todo o tipo de peixes 

e mariscos, confeccionados das mais variadas formas 

e com inúmeros sabores com base em receitas que têm 

vindo a apurar com os tempos. 

 

O bacalhau é incontornável, existindo mil e uma maneiras 

de o confeccionar, sendo todas elas muito apetecíveis 

e apreciadas. A sardinha assada que surge no Verão 

às mesas portuguesas e que alimenta os Lisboetas 

por alturas das Festas de Lisboa é algo que não pode 

deixar de experimentar.

Não deixe de provar também as amêijoas à bulhão pato 

e o choco frito de Setúbal e Sesimbra. Para sobremesa as 

célebres e tradicionais Tortas de Azeitão e, não poderia 

faltar, o internacionalmente famoso pastel de nata.

 

Mas a culinária não pára no tempo e toda uma nova 

geração de chefes pegou na tradição e inovou na sua 

confecção. Os ingredientes mantêm-se mas a criatividade 

elevou a fasquia através da inclusão de novos sabores que, 

em sintonia com o sabor original, ganharam uma nova alma. 

Uma abordagem gourmet que tem vindo a conquistar 

muitos adeptos.

GASTRONOMIA
UM MAR DE SABORES

20



LISBOA NÃO PÁRA

21

EVENTOS

LISBOA
PEIXE EM LISBOA

LISBOA

ABRIL
Este evento gastronómico apresenta 

uma selecção de restaurantes 

de referência e convida chefes a 

apresentarem criativas interpretações 

de peixes e mariscos. Há também 

para degustação mais de 500 

produtos, provas de vinhos 

e sessões de culinária.

visitlisboa.com

ROCK IN RIO LISBOA

LISBOA

MAIO / JUNHO
O Rock in Rio-Lisboa, o maior festival 

de música do mundo, traz a Lisboa um 

cartaz cheio de estrelas internacionais 

da pop, rock e música eletrónica. 

As famílias também estão convidadas 

desfrutarem o parque de diversões 

com diversas atividades, espaços 

verdes e de toda a animação.

rockinriolisboa.sapo.pt

FESTAS DE LISBOA

LISBOA

JUNHO
O mês de Junho é marcado pelas 

Festas de Lisboa, com o auge na noite 

de dia 12, véspera do Feriado de 

Santo António, cujas festividades 

ocorrem essencialmente nos bairros 

tradicionais, comendo sardinhas 

assadas, e assistindo às marchas 

populares na Avenida da Liberdade.

egeac.pt

21



22

LISBOA
SUPERBOCK SUPERROCK

LISBOA

JULHO
Com um conceito moderno, urbano 

e cosmopolita, o Super Bock Super 

Rock é considerado um dos grandes 

festivais de música do país. 

Apresenta-se com um cartaz de 3 dias 

recheado dos mais extraordinários 

artistas internacionais e portugueses 

de música rock e alternativa.

superbock.pt/sbsr

NOS ALIVE

OEIRAS

JULHO
Reconhecido com um dos melhores 

festivais europeus de música, 

Nos Alive traz ao Passeio Marítimo de 

Algés as maiores referências mundiais 

da música pop, rock e eletrónica para 

concertos memoráveis. A proximidade 

da praia e de Lisboa são outros 

atributos que atraem os milhares 

festivaleiros. 

nosalive.com

FESTIVAL DE ALMADA

ALMADA

JULHO
O Festival Internacional de Almada faz 

subir aos palcos, sempre na primeira 

quinzena do mês de Julho, algumas 

das melhores produções de teatro que 

se vão fazendo em Portugal e pelo 

mundo. Concentrado em Almada 

estende-se também às salas de Lisboa.

ctalmada.pt

FESTIVAL  O SOL DA CAPARICA  

COSTA DA CAPARICA

AGOSTO
O festival Sol da Caparica brinda-nos 

com 4 dias da melhor música de 

expressão portuguesa. Serão mais 

de 30 artistas ou bandas para 11 horas 

de música diária, com zonas lounge, 

uma avenida dedicada ao surf 

e muitas outras iniciativas ligadas 

à cultura urbana e cinema.

osoldacaparica-festival.pt

FESTIVAL AMADORA BD

AMADORA

OUTUBRO / NOVEMBRO
Para os amantes da Banda Desenhada, 

decorre na Amadora este Festival 

Internacional que promove o convívio 

entre pro�ssionais e autores de 

diversas nacionalidades com o 

público. Para além da vertente da 

exposição, realizam-se também 

actividades relacionadas com a 9ª Arte, 

como debates e projecções de �lmes.

amadorabd.com

SUMOL SUMMER FEST

ERICEIRA

JULHO
A Ericeira é palco anualmente deste 

Festival de Musica que procura 

juntar música, surf, praia e amigos. 

Mais vocacionado para os amantes 

do hip-hop e da música pop e 

electrónica, o Sumol Summer Fest 

é uma festa com ligação à praia, 

elemento que lhe serve de inspiração.

sumolsummerfest.com
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ARRÁBIDA

ARCO DO TEJO

CASCAIS SINTRA
FESTAS DO MAR

CASCAIS

AGOSTO
As Festas do Mar vão trazer ao 

an�teatro natural da Baía de Cascais 

artistas de topo a nível nacional com 

concertos diários. Serão 10 dias de 

festa com artesanato, fogo-de-artifício, 

música e, por tradição, a procissão 

em honra de Nossa Senhora dos 

Navegantes.

cm-cascais.pt

GLOBAL CHAMPIONS TOUR

CASCAIS

JULHO
A cosmopolita vila de Cascais mantém 

a longa tradição do hipismo e volta 

a receber os melhores cavaleiros do 

mundo para mais um evento hípico de 

saltos de obstáculos de mais elevado 

nível, etapa do conceituado circuito 

mundial da Global Champions Tour. 

globalchampionstour.com

FESTIVAL DE SINTRA

SINTRA

MAIO / JUNHO
Consagrado evento cultural que traz 

artistas e companhias internacionais 

de música e dança no ambiente 

romântico e único de Sintra. Aqui, 

pode apreciar um prestigiado cartaz 

artístico nos magní�cos palácios 

e quintas da região, entre outros, 

o Palácio Nacional de Sintra, Pena 

e Queluz, e a Quinta da Piedade.

festivaldesintra.pt

CARNAVAL DE SESIMBRA

SESIMBRA

FEVEREIRO
Bailes, concursos, Samba... e muita 

loucura, são a receita explosiva desta 

grande festa de Carnaval. É reconhecida 

a animada tradição carnavalesca de 

Sesimbra bem presente nos des�les das 

Escolas e Grupos de Samba que juntam 

mais de 2 mil participantes e no já 

tradicional des�le de palhaços, um dos 

maiores do mundo.

cm-sesimbra.pt

FESTA DAS VINDIMAS

PALMELA

SETEMBRO
A anual Festa das Vindimas está 

fortemente ligada à tradição 

vitivinícola do concelho e, em geral, 

à celebração do trabalho na terra. 

Haverá muita música, gastronomia 

e desporto, e destaque também para a 

feira de vinhos da Península de Setúbal 

onde o Moscatel de Setúbal é rei.

turismo.cm-palmela.pt

FEIRA DE SANT’IAGO

SETÚBAL

JULHO / AGOSTO
Intenso programa cultural e de 

atividades de lazer, gastronomia, 

comércio tradicional, tasquinhas 

e divertimento para todas as idades. 

São 10 dias cheios de animação que 

contam com a participação 

de dezenas de artistas e expositores 

que apresentam o melhor que 

a região tem para oferecer.

mun-setubal.pt

FESTIVAL SEIXALJAZZ

SEIXAL

OUTUBRO
O SeixalJazz é uma referência 

incontornável no panorama nacional 

de festivais e encontros de Jazz. 

Apresenta um elenco com grandes 

nomes do jazz nacional e internacional 

oferecendo cinco noites de excelentes 

concertos. Paralelamente, o festival 

organiza exposições, workshops, feiras 

e concertos didácticos.

cm-seixal.pt

FESTAS DO BARRETE VERDE 
E DAS SALINAS

ALCOCHETE

AGOSTO
Em Alcochete temos as Festas do 

Barrete Verde, evento já com mais 

de 70 anos de história e que 

representa o que de mais genuíno 

esta vila tem para oferecer. O seu 

carisma e tradição tauromáquica 

reúnem milhares de visitantes atraídos 

pela festa brava, pela fé e pela forma 

entusiasta com que são recebidos.

cm-alcochete.pt

FESTA DO COLETE 
ENCARNADO

VILA FRANCA DE XIRA

JULHO
Vila Franca de Xira homenageia o 

campino, juntando para isso homens, 

toiros e cavalos. No primeiro 

�m-de-semana de Julho junte-se às 

festividades e divirta-se nos vários 

concertos, bailaricos e largadas de 

touros que acontecem um pouco 

por todo o lado.

cm-vfxira.pt
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POSTOS DE INFORMAÇÃO 
TURÍSTICA
ASK ME Lisboa - Terreiro do Paço
Praça do Comércio
T: +351 210 312 810
09:00 - 20:00
welcomecenter1@atlx.pt

ASK ME Lisboa - Terreiro do Paço 
Praça do Comércio, 78 - 81
T: +351 910 517 886
10:00 - 20:00
circuitos@atlx.pt

ASK ME Lisboa - 
Aeroporto de Lisboa
Chegadas, Aeroporto
T: +351 218 450 660
07:00 - 24:00
aeroreservas@atlx.pt

ASK ME Lisboa  - Palácio Foz
Praça dos Restauradores
T: +351 213 463 314
09:00 - 20:00
palaciofoz@atlx.pt

ASK ME Lisboa - Rossio
Praça D. Pedro IV
T: +351 910 517 914
10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00
rossio@atlx.pt

ASK ME Lisboa - 
Estação de Santa Apolónia
Estação da CP - Terminal Internacional
T: +351 910 517 982
08:00 - 09:30 | 3ª Feira a sábado
stapolonia@atlx.pt

ASK ME Lisboa  - Belém 
Frente ao Mosteiro dos Jerónimos
T: +351 213 658 435
10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00
3ª Feira a sábado
belem@atlx.pt

ASK ME Lisboa
Rua Jardim do Regedor, 50 
T: + 351 213 472 134
11:00 - 18:00
regedor@atlx.pt

ASK ME Lisboa - Parque das Nações
Alameda dos Oceanos
T: + 351 910 518 028
10:00 -13:00 | 14:00 -18:00 
(Outubro a Março)
10:00 -13:00 | 14:00 -19:00 
(Abril a Setembro)
parquedasnacoes@atlx.pt 

ASK ME Ericeira
Rua Dr. Eduardo Burnay, 46 
2655-370 Ericeira
T: +351 261 861 095
10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00
ericeira@atlx.pt

ASK ME Sintra
Praça da República, 23
2710-616 Sintra
T: +351 219 231 157
09:30 - 18:00
sintra@atlx.pt 

ASK ME Sintra - Estação CP
Av. Dr. Miguel Bombarda
2710-590 Sintra
T: +351 211 932 545
10:00 - 12:00 | 14:30 - 18:00
sintraestação@atlx.pt

ASK ME Arrábida
Travessa Frei Gaspar, 10 
2900-388 Setúbal
T: +351 916 442 247
10:00 - 18:00 - Outubro a Março
10:00 - 19:00 - Abril a Setembro
arrabida@atlx.pt

www.askmelisboa.com




