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LISBOA É UMA REGIÃO QUE SE CONSTRÓI NA MEDIDA DE 

QUEM A VISITA, DE QUEM A SENTE E DESCOBRE. 

POR MUITO QUE A DESCREVAM, SÓ QUANDO LÁ CHEGAR, 

PERCEBERÁ QUAL É A SUA LISBOA. E TEM TANTO PARA 

OFERECER: 

TRADIÇÃO, ROMANCE, CULTURA, DIVERTIMENTO, 

MODERNIDADE, EMOÇÃO, CORES, GASTRONOMIA, 

HISTÓRIA, NATUREZA  E MUITO MAIS QUE NO FINAL VAI 

QUERER DIZER.

NESTA BROCHURA, TENTAMOS DAR-LHE ALGUMAS 

PISTAS PARA SEGUIR EM LISBOA. MAS SAIBA, DESDE JÁ, 

QUE TUDO ESTÁ EM ABERTO PARA A SUA EXPERIÊNCIA. 

ESSA É A NOSSA GARANTIA

LISBOA É UMA EXPERIÊNCIA 
QUE NUNCA SE REPETE, 
MAS QUE SEMPRE SE RENOVA.

CONHECER A REgIãO dE LISBOA 
É ENTRAR NUM MUNdO 
dE POSSIBILIdAdES: AS SUAS

ÍNdICE

INTROdUÇãO



CHIAdO
BAIXA

LAZER	E	CULTURA
NO	MESMO	PASSEIO
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A Baixa é um lugar especial na vida de Lisboa. Por tradição, é o centro 

privilegiado de comércio da cidade e um espaço único para passear. 

Do Tejo pelo Terreiro do Paço ao Rossio e da Sé ao Chiado, a Baixa 

representa um centro nevrálgico da identidade lisboeta.

Este bairro, construído de raiz com uma métrica exemplar depois 

do terramoto de 1755, deve-se à iniciativa de Marquês de Pombal, 

designando-se por isso de Baixa Pombalina. Além das inúmeras lojas, na 

Baixa encontrará também a animação da Rua Augusta, a rua principal 

cortada ao trânsito e que culmina no Terreiro do Paço.

A história e a cultura encontram-se com o lazer neste bairro. 

Observando as ruas, encontrará diversos pontos de interesse para 

conhecer, destacando-se, além do urbanismo da zona, o Arco da Rua 

Augusta ou o Elevador de Santa Justa que o deixa o visitante no coração 

das ruínas do Carmo.

Subindo pelo Chiado, continuará com a animação e com o comércio, 

mas aí sentirá o peso da cultura intelectual da cidade. No Largo do 

Chiado, visite o café “A Brasileira” e conheça o local onde a maior parte 

dos nossos escritores e artistas passaram muito do seu tempo, desde 

o final do século XIX, como Eça de Queiroz, até ao século XX, como 

Fernando Pessoa ou Almada Negreiros.

No Chiado, encontrará livrarias, cafés únicos e um local com uma 

envolvente especial. Conheça também o Museu do Chiado onde, 

além da exposição permanente de relevante importância, encontrará 

sempre exposições temporárias fundamentais.

Neste eixo formado pela Baixa e pelo Chiado, forma-se um ambiente 

de vida, juventude, tradição e cultura portuguesa, numa harmonia 

inigualável.



ALfAMA

MOURARIA
CASTELO

DESENHE	
LISBOA	PELOS	
SEUS	PASSOS
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LISBOA

Pela cultura, pela história, pela arquitectura, pelas pessoas ou 

simplesmente para passear descontraidamente, é imperativo descobrir 

estes bairros tão singulares da cidade de Lisboa.

Fazendo parte estrutural da identidade lisboeta, Alfama, Castelo e 

Mouraria proporcionam, a quem os descobre, traçar um verdadeiro 

mapa pessoal.

As possibilidades são imensas. Não as deixe passar ao lado.

O eléctrico é um dos mais famosos e típicos transportes de Lisboa. 

Viajar nele é entrar num imaginário presente, mas também tradicional. 

Para se deslocar dos bairros históricos do alto da colina, como o Castelo, 

até à Baixa e ao Chiado, o 28 é o transporte ideal.

Mas há muito mais coisas a descobrir se se deslocar a pé. 

Aconselhamos que comece na Graça, onde poderá encontrar dois 

dos mais espectaculares miradouros da cidade: a Senhora do Monte 

e o da Graça. Ainda na Graça, visite as Igrejas de São Vicente de Fora e de 

Santa Engrácia.

Siga a linha do eléctrico como referência até à Baixa, mas vá explorando 

as ruas e ruelas que se abrem no seu caminho. Aí poderá explorar 

muito mais os bairros Alfama, Castelo e Mouraria. Para lá das atracções 

turísticas que encontrará pelo caminho, com destaque para o Castelo 

de S.Jorge, encontrará um modo de estar tipicamente lisboeta que 

começa a desaparecer.

Nestes bairros, encontra o Fado como nunca o ouviu. O fado cantado à 

desgarrada, em tascas e restaurantes, o fado que emociona e que vive 

no coração de Lisboa.

Se estiver em Lisboa no Verão, não pode perder os Santos Populares, 

nomeadamente o Santo António. Nestes bairros que está a maior 

animação e onde se concentram mais pessoas na véspera do 13 de 

Junho. Terá de provar a famosa sardinha assada no pão.



O Bairro Alto tem uma tradição única na história da noite lisboeta. 

Sempre renovado, tornou-se num dos espaços da cidade em que 

mais bares abundam. As ruas estreitas enchem-se de pessoas todas as 

noites, especialmente às sextas e sábados em que todos aproveitam 

o fim-de-semana para a máxima diversão.

A quantidade de oferta e a procura muito plural fazem do Bairro Alto 

um lugar em que todos os públicos se misturam, desde os mais jovens, 

de todos os estilos, até aos mais velhos que procuram um bar calmo 

com boa música. Uma das características únicas do Bairro, como é 

conhecido por quem mais o frequenta, é a possibilidade de ocupar 

completamente as ruas, aproveitando para conviver ao ar livre, sempre 

em boa disposição.

Durante o dia, o Bairro Alto é também um local especial para passear. 

Nas suas ruas, encontrará diversas lojas de design e de roupa, 

inclusive de objectos e vestuário em 2ªmão. É um centro de comércio 

característico que não encontrará em mais nenhum local da cidade.

Outro ponto alto de animação na noite de Lisboa é a zona ribeirinha, 

onde se destacam a Av. 24 de Julho e a zona de Santos.

Aqui encontram-se inúmeros bares e discotecas, onde estão instalados 

alguns dos estabelecimentos nocturnos mais populares.

As Docas, em Alcântara e Santo Amaro, também são locais de grande 

animação, mesmo junto ao rio. Estes espaços, também com muito 

movimento durante o dia, oferecem um cenário perfeito para uma 

noite agradável.

Para além da diversão nocturna, o bairro de Santos tem agora uma outra 

vocação com nome próprio - Santos Design District. A concentração 

de lojas de design de marcas portuguesas e internacionais trouxe um 

outro glamour a uma das zonas mais típicas de Lisboa.

ANIMAÇÃO
ATÉ	DE	MANHÃ
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SANTOS
BAIRRO ALTO



A zona ribeirinha tem o bairro mais paradigmático em termos de 

património relacionado com os descobrimentos: Belém. Foi da sua 

praia que partiram as naus de Vasco da Gama à descoberta do caminho 

marítimo para a Índia e em todo o lado se respira a grandeza do outrora 

império.

Implantado na grandiosa Praça do Império, está o Mosteiro dos 

Jerónimos, um dos mais belos monumentos da capital. A excelência 

arquitectónica é evidente, tendo esta obra do período manuelino sido 

reconhecida como Património Cultural da Humanidade pela UNESCO. 

Também reconhecido como património pela UNESCO, encontrará 

outro maravilhoso monumento do manuelino, a Torre de Belém.

Mas as atracções de Belém não se esgotam na monumentalidade 

histórica.

Bem contemporâneo é o Centro Cultural de Belém, no qual poderá 

encontrar diversa animação cultural. Belém é, no fundo, um lugar para 

passear, pelos jardins, junto ao rio, e culminando com um delicioso 

pastel de Belém, uma das mais desejadas receitas da doçaria de Lisboa.

BELÉM

A	CIDADE	E	
O	SEU	RIO
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LISBOA



O Parque das Nações é uma parte da cidade muito recente, criada para 

a Expo98, que oferece aos seus visitantes infindáveis possibilidades 

de passar o tempo. Com uma arquitectura moderna de edifícios 

emblemáticos, está organizado de forma harmoniosa para tornar o 

tempo passado aqui um grande prazer.

Aberto para o rio, o Parque das Nações permite-lhe dar passeios únicos 

na cidade, desfrutando de uma relação única com todos os elementos 

envolventes. A pé, de bicicleta ou usando um dos transportes de 

aluguer disponíveis, este é um passeio que compensa. E, se procura 

uma perspectiva diferente, nada melhor do que fazer uma viagem no 

teleférico para saborear a cidade nas alturas.

Um local para estar, para ver, mas também para fazer, o Parque das 

Nações tem à sua disposição o Oceanário, em que irá espantar-se com 

a riqueza marítima do nosso planeta. Também para enriquecer a sua 

visita, passe pelo Museu do Conhecimento, um espaço vivo em que 

pode interagir e experimentar algumas descobertas científicas que 

fizeram a evolução da humanidade.

E o lazer não termina nunca. No Parque das Nações encontrará 

inúmeros restaurantes, dedicados às mais diversas cozinhas, que o 

deixarão verdadeiramente satisfeito. Para descomprimir, nada melhor 

que umas compras ou uma aposta no Casino Lisboa.

A animação e a cultura não ficam de fora. O Pavilhão Atlântico assim 

como o Casino recebem diversos espectáculos e eventos, a que poderá 

assistir, e o Teatro Camões tem uma programação regular, sobretudo 

de dança.

Não perca a experiência rica e diversificada do Parque das Nações. 

TANTO
PARA	FAZER

08

PARQUE
 dAS NAÇõES



AV. dA LIBERdAdE
PARQUE EdUARdO VII

Acima do Rossio e dos Restauradores, terá de descobrir a Avenida da 

Liberdade, uma das mais importantes e centrais avenidas da cidade. Com 

uma história e uma mística especiais, a Avenida da Liberdade foi, em 

pleno século XIX, o “Passeio Público” da cidade, onde as elites se juntavam 

para caminhar diletantemente. Não perca a oportunidade de fazer um 

passeio pela Avenida, procurando e redescobrindo essa alma diletante.

Hoje, no entanto, descobrirá igualmente uma Avenida movimentada e 

agitada, com um pouco mais para oferecer que o passeio. Encontram-se 

na Avenida lojas de grandes marcas internacionais, sobretudo de roupa, 

restaurantes e ainda alguns teatros. Para captar um espírito exclusivo e 

emblemático, a Avenida da Liberdade é o local ideal.

Continuando a subir, encontrará o Parque Eduardo VII, um parque único 

no centro da cidade. Este espaço oferece ao visitante diversos motivos de 

interesse e um contraste da agitação da Avenida da Liberdade.

Para além do espaço verde, excelente para passear, não pode deixar de 

visitar a Estufa Fria, um jardim repleto de espécies da flora de todo o 

mundo, que fazem as delícias de crianças e adultos. A atmosfera deste 

jardim, com uma riqueza botânica única, é inesquecível.

No Parque Eduardo VII, poderá descobrir também uma das vistas mais 

amplas e planas da cidade de Lisboa, diferente de todas as outras que 

poderá encontrar. No alto do Parque, obtém uma panorâmica única do 

centro da cidade, com a famosa Estátua do Marquês de Pombal a abrir 

o caminho. Mais acima, encontra ainda outro jardim, de construção 

mais recente, o Jardim Amália Rodrigues, no qual poderá desfrutar de 

excelentes momentos de lazer.

No fim da Primavera, acontece no Parque Eduardo VII um dos eventos 

culturais mais importantes da cidade, a Feira do Livro. Se estiver em 

Lisboa nesse período, não deixe de visitá-la. Para além da oferta variada 

de livros, há lugar ainda para diversos acontecimentos e animações 

culturais que despertarão o seu interesse.
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ESTORIL 
CASCAIS

Estoril/Cascais é um local de descoberta obrigatória considerada por 

muitos a “Riviera Portuguesa”. 

O conjunto Estoril e Cascais é pleno de glamour e carisma.  A grande 

diversidade da sua oferta, plena de atractivos e experiências, estende-se 

por toda esta belíssima Costa. No fundo, Estoril/Cascais é um destino 

com vida própria, proporcionando as mais diversas sensações, com a 

romântica Sintra e a cidade capital a dois passos.

Desde a praia de Carcavelos, ideal para a prática de surf, até ao Guincho 

paraíso do windsurf, descobrirá muitas outras, diferentes entre si mas 

com o máximo prazer em comum. 

O património histórico, donde se realça a deliciosa e pitoresca Vila de 

Cascais é um dos motivos de interesse da zona, revelando importantes 

obras arquitectónicas e artísticas.

A oferta cultural é riquíssima, com destaque para o Casino do Estoril, 

um dos pólos mais representativos da animação nacional. A natureza 

ocupa igualmente um lugar de destaque, com o imponente Parque 

Natural Sintra-Cascais a proporcionar um sem número de actividades 

de lazer ligadas ao ecoturismo.

Aqui a vida cultural e a animação são uma constante, apoiada por uma 

oferta hoteleira diversificada e de qualidade, complementada por uma 

excelente gastronomia. 

Com um conjunto de campos considerados dos melhores da Europa, o 

Golfe assume posição privilegiada no panorama desportivo.

Se a oferta de lazer é quase inesgotável, complemente isso com um 

leque das melhores infra-estruturas donde destacamos o Centro de 

Congressos, a Marina e o seu Autódromo internacional.

UM	LUGAR
MIL	SENSAÇÕES
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Sintra é um ponto de atracção inesgotável. A UNESCO considerou-a 

Património Mundial na categoria de Paisagem Cultural, em 1995. 

O que faz de Sintra um local tão excepcional? É exuberante em 

todos os sentidos, sendo a fusão perfeita entre a riqueza natural e a 

magnificência dos seus monumentos, conjugados em extrema beleza.

Começando pelo Centro Histórico da Vila, ergue-se o Paço Real, um dos 

muitos edifícios monumentais da região. Passear pelo centro da vila 

é viajar até um mundo mágico, repleto de aparentes insignificâncias 

extremamente ricas. Tudo isto rodeado e vigiado pela imponência 

da Serra de Sintra, com a sua verdejante vegetação, em que todos os 

passeios são possíveis. 

É no alto da Serra, num dos seus cumes escarpados, que encontramos o 

Palácio da Pena. Os monumentos que fazem parte da área classificada 

da UNESCO são inúmeros e merecem todos uma visita. Mas será a 

passear pela vila e pela Serra que se deslumbrará com um ambiente mágico. 

A proximidade com o mar faz também da região um destino único, 

possuindo algumas das mais belas praias atlânticas, da qual se 

destacam a Praia das Maçãs e a Praia Grande. 

Da vila para esta praia, percorrerá um inesquecível caminho ainda 

ligado pelos típicos eléctricos da região.

Mais a sul, o Cabo da Roca, ponto mais ocidental da Europa continental, 

eternizado por Camões como o local “onde a terra acaba e o mar 

começa...”

Para puro deslumbramento, Sintra é a solução.

CAPITAL
DO	ROMANTISMO
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O Oeste é uma região fértil, repleta de atracções naturais e culturais. As 

suas paisagens brilham de cor e invadem o espírito com a sua harmonia 

reveladora. 

Entre o Oceano Atlântico e a Serra de Montejunto, ideal para passeios 

pedestres e observação de aves, o Oeste liga o mar ao campo, com 

muita história pelo meio. Sendo uma das maiores Regiões Vinícolas 

da Europa, poderá percorrer a Rota dos Vinhos conhecendo os 

interessantes vinhedos e adegas da região. 

Em Peniche, a cidade mais ocidental do continente europeu, e na Nazaré, 

simpática vila piscatória, delicie-se com o saboroso peixe da costa, aprecie 

a magnífica paisagem e mergulhe nas suas praias de areia dourada.  

A Reserva Natural da Berlenga é outro local que terá de conhecer. Esta 

é a única reserva marinha do país, estando classificada pelo Conselho 

da Europa. 

O Oeste também é conhecido pelas suas termas, com destaque para 

as Termas do Vimeiro, as Termas do Vale dos Cucos, em Torres Vedras, e 

para a verdadeira cidade termal Caldas da Rainha, também célebre pela 

cerâmica artística e artesanal. 

Óbidos é uma magnífica vila medieval rodeada por muralhas que 

deslumbra cada um dos seus visitantes. 

Conquistada pelo Rei Fundador de Portugal em 1148, Óbidos tem entre as 

suas atracções um belo Castelo, hoje Pousada, de onde pode contemplar 

uma magnífica paisagem. A não perder também o calendário pleno em 

eventos culturais onde cada dia é uma animada surpresa.

A não perder mais um monumento reconhecido como património 

Mundial da UNESCO, o Mosteiro de Alcobaça.

OESTE

PALETA
DE	CORES

12

ÓBIDOS
NAZARÉ

PENICHE

LISBOA



10			 	 	 	 	11

fáTIMA

A Região de Leiria/Fátima é riquíssima em locais de interesse.

Desde as atracções naturais, incluindo a sua inigualável costa marítima, 

passando pelos majestosos monumentos com histórias para contar até 

aos locais de peregrinação religiosa onde encontrará conforto espiritual. 

Em Leiria/Fátima descobrirá valores e emoções que farão o fascínio das 

suas visitas.

Um dos mais fundamentais monumentos nacionais e reconhecidos 

como Património Mundial pela UNESCO, encontra-se na região de 

Leiria/Fátima: o Mosteiro da Batalha.

A natureza é um aspecto inevitável para uma visita à região, com 

destaque para o Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, a 

Serra de Sicó e o Pinhal de Leiria. Outros locais de relevante interesse 

são as Termas de Monte Real, o Monumento Natural das Pegadas de 

Dinossauros e as várias Grutas abertas ao público, no Parque Natural 

das Serras de Aire e Candeeiros. 

Outro motivo natural de visita à região é o sol e mar, com as suas praias 

deslumbrantes, como São Pedro de Moel, São Martinho do Porto e Osso 

de Baleia, todas elas emblemáticas e características. 

Inesquecível é também percorrer a Rota do Vidro. 

Visite o chamado Altar do Mundo: Fátima, onde a procura do conforto 

espiritual é feito sob o olhar da Virgem protectora. Aí acorrem milhões 

de peregrinos movidos pela fé ardente de chegar à cidade da paz.

FÉ	PORTUGUESA
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TEMPLáRIOS
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Intimamente ligada à Ordem dos Templários, esta zona tem diversos 

vestígios e edificações que testemunham a sua passagem. A sua 

influência durante a época dos Descobrimentos permitiu que, nesta 

região, se deixassem importantes legados culturais e históricos, 

principalmente no que diz respeito à Arte Sacra Ocidental.

O Convento de Cristo, em Tomar, é disso maior exemplo, tendo sido 

considerado Património Mundial pela UNESCO, em 1983, destacando-

-se a Charola e o Castelo dos Templários, mas existem outras obras 

fundamentais como o castelo de Torres Novas e da Sertã, a Igreja Matriz 

do Sardoal, a Igreja de S. Pedro da Sertã, entre muitos outros.

Numa região constituída por dez concelhos, existem ainda importantes 

motivos de interesse como são a rica e ímpar gastronomia regional e o 

diversificado artesanato.

Pela riqueza e importância do seu passado histórico, abundam pela 

região indícios valiosos e inúmeras manifestações artísticas, não só 

religiosa, mas também laica, sendo um dos seus maiores expoentes a 

“Festa dos Tabuleiros”. 

A natureza faz também o seu apelo na região, com diversos parques 

naturais, como a Reserva Natural do Paúl do Boquilobo, integrada nas 

Reservas da Biosfera da UNESCO.

REVIVER	O	PASSADO

TOMAR

LISBOA



O Ribatejo é marcado pelo Rio Tejo. No nome, na geografia e até na sua 

cultura, o Ribatejo está moldado pelo maior rio que atravessa Portugal.

Uma das suas paisagens de referência são as lezírias, repletas de touros 

e cavalos, que fizeram a cultura destas terras únicas em Portugal.

A sua principal cidade, Santarém, tem um valioso património 

arquitectónico, que deve conhecer. As Muralhas da Cidade oferecem 

um belo miradouro sobre a cidade, com vista sobre o Tejo e as lezírias. 

Conheça também em Santarém o Santuário do Santíssimo Milagre, a 

Igreja da Graça e o Núcleo Museológico do Tempo.

A cidade de Abrantes e a vila de Constância são duas localidades a não 

perder não só pela fantástica vista sobre o rio, como pela gastronomia 

e doçaria conventual.

Uma imagem excepcional e um local único é o Castelo de Almourol, 

edificado sobre um ilhéu granítico no meio do rio Tejo, perto de Tancos. 

Datado do século XII, o Castelo de Almourol é um dos mais bem 

conservados monumentos medievais. Para visitá-lo e vê-lo de perto, 

tem um barqueiro permanentemente disponível para fazer a travessia 

do rio.

EM	PLENO	TEJO
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SETÚBAL 
          TRÓIA

Setúbal/Tróia contém em si uma diversidade natural, 

de paisagens e ambientes, privilegiados pela presença 

do mar, sendo um local fundamental para descobrir. 

É composta por praias inesquecíveis, dois estuários, 

montanha e ainda pela tranquila planície do interior. Uma 

mescla de cores que irradiam a uma única luz.

As praias são mesmo um factor decisivo para uma visita, 

sendo inigualáveis nesta zona de Portugal e muito diferentes 

entre si. Um dos mais populares destinos balneares da zona 

é a Costa de Caparica. Também se destacam, na zona, as 

praias do Meco e do Portinho da Arrábida. Em Sesimbra, 

descubra também as praias e delicie-se com uma das mais 

entusiasmantes gastronomias nacionais, à base do melhor 

peixe e marisco. 

A Reserva Natural do Estuário do Tejo tem uma das suas 

principais atracções na colónia de flamingos.

Mais a sul, o Estuário do Sado comporta outra 

importante Reserva Natural. Com grandes dimensões, 

este estuário comunica com o Oceano Atlântico e, 

nele, poderá encontrar golfinhos, que fazem o deleite 

de adultos e crianças, pois são únicos em Portugal e 

facilmente observáveis. A Arrábida, com a sua Serra e 

Parque Natural, é um espectáculo da natureza, em que 

se celebra a beleza e a sua integração na melhoria de 

qualidade de vida. 

Setúbal/Tróia é também um cenário excepcional para a 

prática de golfe.

AZUL	COMO	
O	MAR
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SETÚBAL 
          TRÓIA

MAfRA é terra de História, com muitas histórias para contar. 

No centro da vila, imponente, ergue-se o Real Convento de Mafra. O mais 

importante monumento do barroco português foi mandado construir 

por D. João V na primeira metade do séc. XVIII e teve direcção de obra 

de João Frederico Ludovice, que trouxe para Mafra um modelo inspirado 

na Roma papal e com algumas influências germânicas. O monumento 

integra uma Basílica, um Paço Real, um Convento Franciscano e uma im-

portante biblioteca constituída por mais de 40.000 livros. A sua história 

inspirou o romance “Memorial do Convento” do prémio Nobel português 

da Literatura José Saramago. Habitado esporadicamente, foi residência 

da família real durante todo o ano de 1807 no reinado de D. João VI, antes 

da partida da corte para o Brasil.

ERICEIRA é um destino privilegiado para umas férias 

perto do mar. Esta vila marítima com oito séculos de história situa-se 

50 quilómetros a norte de Lisboa e oferece-lhe um ambiente perfeito 

para descontrair e divertir-se. Com águas limpas e ricas em sais 

minerais e um clima fortemente iodado, a zona da Ericeira tem praias 

de excelente qualidade tais como a Praia da Foz do Lizandro, a Praia 

de S. Lourenço, a Praia de S. Sebastião ou a da Ribeira d’Ilhas, mundial-

mente reconhecida como ideal para o surf, bodyboard e skimming.

Se gosta de praias mais pequenas e intimistas, visite a Praia da 

Orelheira. Com uma longa tradição piscatória, a Ericeira tem ainda a 

Praia do Peixe e, com grandes dimensões, a Praia do Sul.

A importância da actividade piscatória na zona faz dela o destino 

perfeito para provar o maravilhoso peixe e marisco.

A Ericeira é ainda uma belíssima vila para passear. Tranquila e 

encantadora, propicia bons passeios a pé, oferecendo-lhe ainda uma 

interessante oferta comercial e de artesanato.
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OEIRAS distingue-se pelas suas praias destino de lisboetas 

no Verão, mas também por um património interessante. Dentro deste 

último, destaca-se o Palácio do Marquês de Pombal. Com traçado 

arquitectónico de Carlos Mardel, reflecte a arquitectura do séc. XVIII,

nomeadamente nos jardins cuja principal referência eram os do Palácio 

de Versalhes. No interior, destaque para os tectos com obras de João 

Grossi, as telas de André Gonçalves e as estátuas de Machado de Castro. 

Especial atenção ainda para a Capela dedicada a Nossa Senhora das 

Mercês. Não deixe de visitar também em Oeiras, o Parque dos Poetas, 

agradável espaço verde que homenageia e imortaliza, em escultura, 20 

poetas portugueses do século XX.

BEM	PERTO...

LOURES apresenta diversos pontos de interesse, 

desde as construções rurais, como quintas, moinhos e adegas, 

até a outros monumentos significativos para a nossa história e 

cultura. É neste concelho que se produz o famoso e apreciado 

vinho de Bucelas, branco leve e aromático, cuja festa do vinho 

e das vindimas se comemora no segundo fim-de-semana de 

Outubro.

Na zona oriental destaca-se o Parque do Tejo, uma zona de 

águas calmas que se constitui como ponto privilegiado para a 

observação de diversas espécies de aves, nomeadamente os 

exuberantes flamingos.

De cariz religioso, destaca-se no concelho a Igreja Matriz de 

Loures, um templo do século XVI, e o Palácio dos Arcebispos 

cuja reconstrução data do século XVIII. O Castelo de Pirescoxe, 

datado do século XV, apresenta ainda as torres ameadas 

medievais, agora reconstruído dispondo de um auditório e salas 

de exposições.

Pode também visitar o Museu Municipal de Loures, com 

exposições temporárias e permanentes e o Museu de Cerâmica 

com visita a exposições de cerâmica manufacturada na fabrica 

de loiça de Sacavém e ao forno 18.

VILA fRANCA dE XIRA terra de 

cavalos e touros, o concelho de Vila Franca de Xira é um local perfeito 

para visitar quintas e ganadarias, sendo igualmente privilegiado para 

provar a rica gastronomia regional e os seus bons vinhos.

Encontrará diversos locais de interesse cultural, destacando-se o 

Santuário do Senhor da Boa Morte. Este importante monumento é o mais 

antigo santuário da região, remontando à época romana. Implantado 

a meio de uma encosta, o Santuário encontra-se num lugar privilegiado, 

permitindo soberbas vistas sobre a cidade e o estuário.

Na margem sul do Tejo, poderá encontrar em plena lezíria a Ermida 

de Nossa Senhora de Alcamé, construída em estilo neoclássico e 

monumental. Na cidade, não perca a oportunidade de visitar a Igreja 

do Mártir Santo, transformada em núcleo de Arte Sacra do Museu 

Municipal de Vila Franca, e ainda o Museu Etnográfico, que tem 

alguns dos objectos mais típicos e tradicionais da região.

Para um evento típico, aproveite as Festas do Colete Encarnado, 

que decorrem em Julho e onde poderá assistir a momentos muito 

tradicionais da região.
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BEM	PERTO...
POSTOS dE INfORMAÇãO TURÍSTICA ASK ME
ASK ME LISBOA

Lisboa WeLcome center
Praça do Comércio | Tel.: +351 210 312 810 
09.00-20.00

artesanato do tejo
Rua do Arsenal, 25 | Tel.: +351 210 312 820 
10.00-18.00

aeroporto de Lisboa
Chegadas, Aeroporto | Tel.: +351 218 450 660  
07.00-24.00

paLácio Foz
Praça dos Restauradores | Tel.: +351 213 463 314  
09.00-20.00

estação de santa apoLónia
Estação da CP - Terminal Internacional | Tel.: +351 218 821 606  
08.00-13.00 | 3ª a Sábado

rua augusta
Quiosque Augusta – Rua Augusta | Tel.: +351 213 259 131 
10.00-13.00 | 14.00-18.00

beLém 
Quiosque de Belém - Mosteiro dos Jerónimos  | Tel.: +351 213 658 435 
10.00-13.00 | 14.00-18.00 | 3ª a Sábado

Y/Lisboa
Rua Jardim do Regedor, 50
1150-193 Lisboa
Tel.: +351 213 472 134
10.00-22.00

asK me estoriL
Arcadas do Parque, 2769-503 Estoril
Tel.: +351 214 687 630
10.00-18.00

asK me cascais
Rua Visconde da Luz, 14 / 14-A - 2750-414 Cascais
Tel.: +351 214 822 327
10.00-18.00

asK me ericeira
Rua Dr. Eduardo Burnay 46 - Ericeira - 2655-370 Ericeira
Tel.: +351 261 861 095
10.00-18.00         
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