
 

 

Dicas malaparadois quatro dias em Lisboa 

 

Post 1 

Primeiro dia em Lisboa 

Viajar para Portugal além de ser maravilhoso você só precisa ter um passaporte válido 

e um pouco de euros. 

O nosso país-irmão é muito bonito, charmoso e moderno. Moderno sim, mas sem 

deixar os encantos do passado. 

Aqui neste post 1 vou colocar um pequeno roteiro para se conhecer um pouquinho 

dessa terra maravilhosa que encanta e que vai fazer você se apaixonar e nem querer 

voltar. 

Para quem sai do Rio e São Paulo a TAP (http://www.flytap.com/) tem voos diários 

para Lisboa e Porto. 

Vamos começar com a chegada por Lisboa, às 6 da manhã. 

 

Primeiro dia: LISBOA – BAIXA LISBOETA 

A primeira coisa que você percebe quando se chega a Lisboa é o aeroporto. O 

Aeroporto da Portela é moderno, confortável e tem seu charme. 

Pois bem, se preferir pegue um taxi no próprio aeroporto e siga para seu hotel para 

deixar as bagagens. 

Dica 1: Não leve muita coisa na mala, você precisará de espaço para trazer de tudo! 

Vestuário, bebidas, souvenirs... É tudo muito acessível. 

Optei por ficar no Rossio, lugar fantástico e no Centro de Lisboa, de onde você pode ir 

a qualquer lugar do País através de transporte público, além de ficar no meio dos 

acontecimentos na capital portuguesa. 

Passe em Lisboa pelo menos 4 noites. Não é exagero, 4 noites serão pouco, mas dá 

para curtir bastante. Indico um hotel onde nos hospedamo                

                          –                                                 

          +351 21 347 4976). Aproveite, se ficar neste hotel e aprecie na Calçada do 

http://www.flytap.com/
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Depois que deixarem as bagagens explore ao máximo a Baixa Lisboeta: 

 Praça do Rossio; 

 Calçada do Carmo; 

 Museu de São Roque; 

 Estação de carrinhos de Ferro do Rossio; 

 Largo do Regedor 

 Portas de Santo Antão 

 Praça Restauradores 

 Avenida da Liberdade e seus monumentos a céu aberto 

 Largo Martim Muniz 

 Rua Augusta com seu calçadão perfeito! – Prepara-se para comprar, comprar e 

comprar. Nesta rua estão localizados os melhores cafés de Lisboa e suas lojas 

para todos os tipos de compras. Lembra, com muito mais glamour, a Calle 

Florida em Buenos Aires. 

 Praça do Comércio – Ótima para apreciar a visão maravilhosa do Tejo, as 

margens da Av. Infante D. Henrique. 

 Visite o Museu do Fado na Rua Cais de Santarém. 

 Praça da Figueira 

 Castelo de São Jorge - Símbolo da capital, não deixe de ir. Pegue na Praça da 

Figueira ou em qualquer outro ponto, o Eléctrico (bonde) Carreira nº 12, pois 

ele é circular. 

 

Bem, nesta altura você já deve ter andado bastante e visto muita coisa, certo? Errado! 

Nem começou a diversão por Lisb  . E    “        h ” é  ó       x          .       

tem muito mais. Mas lá pelas 16 horas você deve estar com muita fome. Aproveite que 

está próximo ao Castelo de São Jorge e almoce nos restaurantes próximos e aproveite 

a vista do alto, com a maravilhosa visão do Tejo ao fundo. Recomendo o Restaurante 

Farol de Santa Luzia. E por que almoçar depois da 16 horas? Meu queridos em Portugal 

em geral os restaurantes portugueses fecham para almoço! Achou estranho? Mas é a 

pura verdade! É a hora da Sesta que vai das 13 às 16 horas. Todo restaurante em 

Portugal esta fechado neste horário? – Claro que não. Mas os melhores, aqueles com 

comidinhas típicas... Estes estão. As grandes redes e restaurantes internacionais e de 

renome estarão abertos. 

Depois de um belo almoço (dentre várias opções), não volte para o hotel ainda. Siga 
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Silo Automóvel, que é um terraço-bar. 

 



 

 

“O    K é               j         p              esas e cadeiras de madeira, 

rodeadas de canteiros cheios de verde e algumas árvores que, à noite, se iluminam. O 

jazz, o funk e o soul embala o ambiente, enquanto olha-se a (fantástica) vista, com a 

ponte sobre o Tejo ao fundo. O cardápio é vasto: cocktails, com e sem álcool, cerveja, 

vinho, sangria, espumantes, aperitivos, destilados. E, se a fome apertar, hambúrgueres 

de atum algarvio, porco alentejano, vaca barrosã, frango do campo ou bacalhau, em 

pão de alfarroba, acompanhado por um cartucho de batatas fritas às rodelas. Tudo a 
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o Sol vai descendo sobre o telhado da Igreja de Santa Catarina, as mesas vão se 

enchendo. Mas há muito espaço onde ficar afinal são 500 metros quadrados de área 

útil. Difícil, mesmo, é ir embora – Dica da Revista Viagem e Turismo e SAPO.pt 

(http://visao.sapo.pt)”. 

 

Se você for no inverno, a dica de final de tarde é ficar nas praças com seus cafés 

quentinhos ou até se aventurar e passar um pouquinho de frio na beira do Tejo. O 

Inverno em Lisboa pode ter temperaturas que variam de -3° a 14°. 

 

À noite descanse um pouco no Hotel e saia por volta das 21 horas. Uma boa dica é 

curtir uma noite romântica ao som do Fado. Existem várias casas de fado em Lisboa, 

mas se você optou em ficar no Rossio, recomendo o Café Nicola (Rua 1º de Dezembro), 

tem um ótimo show de fado. Ou o Restaurante A Lota na Rua das Portas de Santo 

Antão e se gostar de bacalhau, experimente o famoso Bacalhau ao Grelo. 
 

Post 2 

Segundo dia em Lisboa 

Segundo dia em Lisboa 

No primeiro dia você deve ter andado bastante e gozou de uma bela noite de sono. Eu 

disse que quatro noites seria pouco para Lisboa, pois ainda há muita coisa para ser 

vista e visitada. 

 

Vamos lá! 

 

No segundo dia, partindo do principio que você está hospedo no Rossio (Baixa). Acorde 

por volta da 8 horas da manhã, horário local. Tome um belo café no hotel ou se 

preferir ande um pouco até a Rua Augusta e faça seu desjejum por lá, há vários Cafés. 

Minha sugestão, já que você andou bastante no dia anterior é pegar o City Sightseeing 

(ônibus turístico vermelho e aberto). A V        é q      ê p            € 

22,50/pessoa e tem direito a andar quantas vezes quiser em um período de 48 horas 

ou pegue o Yellow Bus da Carristur (Sightseeing) ônibus amarelinhos. Se optar pelo 

http://visao.sapo.pt/


 

 

vermelho, como você estará na Rua Augusta, siga até o Arco da Rua Augusta na Praça 
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Tejo, entre, passe pelos corredores estreitos e tire muitas fotos. Compre os bilhetes 

(tickts) Conjuntos: M            J  ó      / T        B  é   €      /pessoa. 

 

Após a visita na Torre siga para o Mosteiro do Jerónimos. Costuma ter uma boa fila 

para o acesso. O Mosteiro é lindo! (veja as fotos em: www.malaparadois.com). 

Próximo ao mosteiro existe outros pontos a ser visitados: 

- Planetário Gulbenkian, O Jardim da Praça do Império, o Museu de design e Artes 

Decorativas, o Jardim de Belém, a Marina de Belém etc. 

Bem sua manhã já deve ter acabado só com esses dois pontos maravilhosos, então, 

saia do mosteiro siga a pé mesmo até o outro lado da Avenida Brasília, passando por 

dentro do Jardim da Praça do Império e vá deslumbrar-se com o Monumento Padrão 

dos Descobrimentos. 

 

Almoce pela Marina (tem a Portugália Cervejaria na marina) e depois volte até o jardim 

da Torre de Belém e pegue seu City Sightseeing. Você ainda poderá visitar pelo 

caminho o Museu do Oriente (próxima parada), o Museu de Arte Antiga, o Cais do 

Sodré (terceira parada). Siga até a Praça Marques de Pombal na Avenida da Liberdade 
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ponto mais elevado, deslumbre-se com o Parque Eduardo VII. Pegue o ônibus 

                  “   h        h ”    á   é   p óx    p      q   é   E  C     I   é . 

O El Corte Inglés é um belíssimo shopping e como ninguém é de ferro gaste um pouco 

dos seus euros por lá. 

 

Na volta, já devem ser por volta das 16 horas, pegue o City Sightseeing e desça na 

Praça do Comercio. Ande um pouco até a Estação do Metro de Santa Apolônia (as 

margens do Tejo) e pegue o metro que seguirá para Estação do Oriente. Chegando à 

Estação do Oriente, você poderá seguir através da Avenida Pacífico até o Oceanário de 

Lisboa, um dos mais belos do mundo (veja as fotos em: no www.malaparadois.com). A 
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jardins, mas você deve dar uma passadinha no Cassino de Lisboa e se quiser tentar a 

sorte... Prepare-se para gastar alguns euros. Se optar por não conhecer o Cassino, siga 

pela mesma Avenida Dom João II e dê uma passadinha no Parque das Nações, siga 

mais a frente e encontrará o Shopping Vasco da Gama. Neste shopping além de muitas 

lojas de todos os tipos e gostos tem um espaço aberto com uma visão privilegiada do 

Tejo. 

http://www.malaparadois.com/
http://www.malaparadois.com/


 

 

 

Se der tempo você ainda pode dar uma voltinha no famoso Teleférico que fica no 

Parque das Nações ou faça o inverso, primeiro o teleférico e depois o shopping. 

 

Bem já devem ser por volta das 19 horas, se você não for arriscar sua sorte no Cassino, 

retorne à Baixa ou de City Sightseeing ou de metro através da estação do Oriente e 

prepare-se para a noite. 

 

Sugestões para a segunda noite: 

Se quiser um pouco de sossego e quiser um belo jantar com musica suave – Fique pela 

Baixa, sugiro os restaurantes entre o Rossio e a Praça Restauradores. 

Se preferir mais badalação e jovens – Na Praça Restauradores localiza-se o Hard Rock 

Café Lisboa. 

Se preferir uma noite mais sofisticada, porém com agitação – Sugiro desbravar a noite 

da capital portuguesa com um jantar em algum restaurante da Alfama, tomando vinho 

verde e assistindo a um concerto de fado. A Praça Luís de Camões, no Chiado, pode ser 

a segunda parada: muitos portugueses se reúnem ao redor dos quiosques do local 

para conversar, tocar instrumentos musicais, tomar uma cerveja e se preparar para 

subir ao Bairro Alto, que concentra um grande número de bares, algumas discotecas e 

restaurantes do Bairro Alto. Se você gosta de sair à noite para bares e dançar não pode 

deixar de ir ao bairro alto, as ruas estão sempre lotadas de com pessoas de todas as 

idades. E fica bem pertinho do seu hotel, partindo do principio desde o inicio dos 

nossos Posts que você está na Baixa (próximo ao Rossio). 

 

Ainda para quem quer altas baladas e Boites para dançar você pode tomar um táxi (em 

         €      ) p       Docas do Alcântara, onde a oferta é imensa. O dia vai raiar e 

só sobrará uma certeza: ainda haverá muita coisa para ver. 

Observações: Durante a noite como em qualquer grande metrópole exige cuidados, 

porém Lisboa é muito segura e bem policiada. Pode andar tranquilamente a pé, mas 

“   j          h    p   ê    ”  ã  f                é .  p                 -se! 

 

Post 3 

Terceiro dia em Lisboa 

No primeiro dia você  andou bastante, no segundo conheceu alguns monumentos, 

praças e locais de Lisboa e agora no terceiro você vai conhecer os arredores de Lisboa. 

Vamos lá! 

Minha sugestão é que antes de terminar o segundo dia, você faça contato com uma 

empresa de taxi em Lisboa. Por que? Porque você irá precisar se locomover entre as 



 

 

cidades próximas com agilidade e o transporte público neste caso (você só terá este 

dia) não será ágil o suficiente (autocarros). Indico a Taxis de Lisboa 

(http://taxislisboa.com/) - Disponiveis 24 horas por dia telefone local 21 793 27 56. 

Combine o preço e marque o horário no hotel. 

Para o roteiro que vou indicar, o taxi e seu motorista ficarão a sua disposição 12 horas 

e levará você em Óbidos, Mafra, Sintra, Cascais e Estoril. Todos os locais com paradas e 

sem tempo determinado, porém lembre-se que o serviço é de 12 horas, ficou mais 

tempo em um local... ficará menos em outro. 

E         ç            é    €  5    . Acredite não é muito, você vai amar o passeio. 

Acorde cedo, pois você deve ter marcado o serviço turístico do taxi para as 6 da 

manhã. 

Ele te pegará no hotel e seguirá por um breve passeio pelas vias de Lisboa. Como você 

já nadou a pé e de autocarros, dispense e peça para ele seguir imediatamente para 

Óbidos. 

A viagem dura mais ou menos uma hora (são 87 km). Chegando em Óbidos você irá ver 

de cara as muralhas que cercam a cidade velha. Entre e explore cada pedacinho, cada 

canto e suba e ande por toda a muralha, observando a vista magnífica. Têm muitos 

faces, artesanatos e restaurantes dentro da Vila de Óbidos, aproveite. Óbidos é 

fantástica! 

 

Bem, você deve ter chegado em Óbidos por volta das 8 horas e já devem ser 12 horas 

agora. Volte para seu taxi e siga para Mafra. 

Mafra fica mais ou menos 44 minutos de Óbidos. Chegando em Mafra, deslumbre-se 

         á    N           M f                           “     é      G   h    ” 

(Rua Américo Franco, Nº1, Sobreiro, Mafra Telefone +351 261 819 586). Depois de um 

belo almoço siga para Sintra. Já devem ser por volta das 14 horas, então se aprece, 

tem muita coisa ainda. 

Em Sintra vá direto ver o Palácio da Pena ou Castelo da Pena, onde reis e rainhas 

tinham o privilégio da beleza natural do local. 

Para subir ao Cast                ê    á q   p     p          h             € 5   ). O 

Custo depende do que você quer ver. Você pode adquirir um bilhete (ticket) para todo 

o Parque Nacional de Sintra (Inclusive para o Castelo dos Mouros) ou somente para o 

Palácio da Pena. Veja bem, você não tem mais do que um dia e a metade já se passou, 

então opte pelo ticket do Palácio. Os valores são: 

PALÁCIO - ACESSO COMPLETO (inclui a visita a todas as áreas do Palácio, incluindo o 

Parque), 

Entradas para crianças até 5 anos (gratuito),  até 17 anos (11 euros), ADULTO até 64 

anos (13,50 euros). 

PALÁCIO – TERRAÇOS (inclui a visita aos exteriores do Palácio, incluindo o Parque). 

http://taxislisboa.com/


 

 

Entradas para crianças até 5 anos (gratuito),  até 17 anos (8 euros), ADULTO até 64 

anos (10,00 euros). 

O Palácio é lindo, vale a pena o passeio. 

 

Depois que você curtiu bastante o palácio está na hora de voltar. Pegue o electrico e 

desça até seu taxi. 

Siga para Cabo da Roca e tenha a visão deslumbrante do ponto mais próximo do Brasil 

em Portugal. Penhascos fabulosos e um farol imponente. E o melhor de graça! 

Já devem ser quase 17 horas então siga para Estoril e Cascais. Se quiser dispensar o 

taxi e ficar em Estoril e Cascais, você está pertinho de Lisboa e poderá pegar um novo 
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pare um pouquinho em Estoril e deslumbre-se com o famoso Cassino de Estoril. Se for 

ficar tem ótimos restaurantes, um balneário repleto de gente rica e famosa, além de 

bonitas. Estoril e Cascais é o ponto chique de Lisboa, local dos milionários. Tire uma 

“     h ”   p     p                         S   &                              h  

portuguesa no Hotel Londres Estoril, muito chique, mas prepare o bolso. 

Bem já devem ser por volta das 19 horas, se você ficou em Estoril ou Cascais divirta-se 

com a noite movimentada, principalmente do cassino. Se não ficou, seguiu para seu 

Hotel em Lisboa, você tem as opções do 1º dia para a noite ou a do 2º dia se quiser 

entrar noite adentro. 

 

Visite: http://malaparadois.com 

Siga: http://twitter.com/@malaparadois 

Curta: https://www.facebook.com/malaparadois 

Participe: https://www.facebook.com/groups/malaparadois 

 

Post 4 

Quarto dia em Lisboa 

Bem, você está no quarto dia em Lisboa, já conheceu um pouco das maravilhas desta 

cidade, já conheceu um pouco da noite lisboeta e já conheceu as cidades próximas. E 

agora? Agora é hora de ir às compras!!! 

 

Primeiramente quase tudo que você comprar em Lisboa poderá pedir reembolso de 

impostos. Vale a pena? – Vale sim! Na maior parte dos casos a taxa de reversão é de 

23%. 

 

Como funciona? 

http://twitter.com/@malaparadois
https://www.facebook.com/malaparadois
https://www.facebook.com/groups/malaparadois


 

 

No ato da compra, apresente o seu passaporte, peça um formulário de reembolso 

onde o lojista discrimina o valor pago, os bens adquiridos e o valor que poderá reaver. 

Apresente o formulário no aeroporto, antes do embarque, no balcão próprio do 

operador ou agente de TAX REFUND. 

Primeiramente, deve dirigir-se à alfândega, para que verifiquem a mercadoria, validem 

fatura, o formulário e as condições para reembolso do imposto. Depois o operador 

confirma o formulário validado e reembolsa-o em dinheiro, no cartão de crédito ou em 

cheque internacional. 

 

Agora vamos comprar! 

Lisboa tem um ótimo comercio de rua, com bairros muito próximos. Mas os shoppings 

também são ponto forte da cidade. Alguns dos maiores shoppings e o maior outlet da 

Europa, encontram-se em Lisboa. 

 

Vamos a eles! 

 

AMOREIRAS SHOPPING CENTER 

Este shopping é um marco incontornável da vida lisboeta. Com mais de 250 lojas, 

neste encontram-se marcas famosas internacionais e é claro portuguesa. 

Moda feminina, masculina, infantil, joalherias, perfumarias, tecnologia e informática, e 

uma praça de alimentação com tanta variedade de comida que vai te deixar sem saber 

o que comer. 

Está bem localizado e tem uma ótima dimensão, fica próximo ao centro da cidade e é 

ideal para se comprar! 

Av. Engenheiro Duarte Pacheco – de 10 às 23 horas – Tel 21 381 0200 –

 WWW.amoreiras.com 

 

COLOMBO 

Este shopping destaca-se pelas suas dimensões. Já foi o maior da península ibérica, e 

ainda é o maior em numero de lojas. Tudo está aqui, acredite! Tem de tudo. 

Para se chegar é melhor pegar o metrô. 

Avenida Lusíada (Benfica) – de 09 às 24 horas – WWW.colombo.pt – Tel 21 711 3600 

 

VASCO DA GAMA 

Este já comentamos nos posts passados, mas vamos falar mais um pouquinho. 

A cinco minutos do aeroporto e a oito da estação do metrô de Sta. Apolônia (já 

mencionada nos posts passados), o shopping Vasco da Gama fica na zona oeste da 

cidade, área abrangida por extenso projeto de reurbanização. Localizado junto ao Tejo, 

Oceanário e a Praça das Nações. A variedade de lojas é muito boa, além de poder 

contar em seu andar superior (terraço) com a Cervejaria POTVGALIA. 

http://www.amoreiras.com/
http://www.colombo.pt/


 

 

Av. D. João II (Parque das Nações) – de 09 às 24 horas – Tel 21 893 0600 – WWW. 

Centrovascodagama.pt 

 

ARMAZÉNS DO CHIADO 

É o ponto de encontro preferido de quem frequenta o centro histórico da cidade. 

Apesar de ter dimensões mais modestas, tem boas lojas, vale a visita. 

Rua do Carmo, 2 (Chiado) – De 10 às 23 horas – Tel 21 321 0600 –

 WWW.armazensdochiado.com 

 

EL CORTE INGLÉS 

É a única loja de departamentos em Lisboa. O leque de produtos é enorme e inclui 

todos os tipos de artigos e uma excelente praça de alimentação. Reúne cerca de 8000 

marcas. Turista brasileiro ganha um cartão de 10% de desconto nas suas compras e 

ainda poderá aproveitar o Tax Free, basta levar o passaporte. 

Avenida António Augusto Aguiar, 31 – De 10 às 22 horas (seg a qui), De 10 às 23 horas 

(sex e Sab) e de 10 às 20 horas (dom e fer) – Tel 21 3711 1700 – WWW.elcorteingles.pt 

 

TIVOLI FÓRUM 

Pequena galeria de lojas na Avenida da Liberdade. Lá você irá encontrar grifes 

famosas. 

Avenida da Liberdade, 180 – De 10 às 21 horas – Tel 21 353 0207 

 

DOLCE VITA TEJO 

É o maior shopping da península ibérica! A oferta de moda é gigantesca! Vale todo 

dinheiro gasto lá! O Shopping é tão gigantesco que uma das lojas possui parte de um 

AIRBUS! 

Avenida Cruzeiro Seixas, 5-7 – De 09 às 23 horas – Tel 21 154 5500 –

 WWW.dolcevita.pt 

 

FREEPORT OUTLET ALCOCHETE 

Uma boa razão para atravessar o Tejo. O Freeport localiza-se na margem sul do Tejo a 

menos de uma hora de Lisboa. Neste shopping você irá gastar com prazer! As grandes 

oportunidades estão lá. Lojas de griffes com preços de outlet. 

Tem Calvin Klein, Lacoste, CH, Gant, Boss, Escada, Levis etc. 

Tem ônibus exclusivo saindo de Lisboa na Praça Marques de Pombal. 

Avenida Euro 2004 (Alcochete) – De 10 às 22 horas – Tel 21 234 3500 –

 WWW.freeport.pt 

 

 

http://www.armazensdochiado.com/
http://www.elcorteingles.pt/
http://www.dolcevita.pt/
http://www.freeport.pt/


 

 

Ainda tem o STRADA SHOPPING 7 FASHION OUTLET, localizado a 10 minutos de Lisboa. 

Grandes marcas com preços de outlet. 

Estrada do Paiã, Casal do Troca (Odivelas) – De 10 às 23 horas – Tel 21 934 7600 –

 WWW.stradaoutlet.pt 

 

Espero que tenham curtido as dicas e em breve traremos mais dicas sobre o que fazer, 

aonde ir e onde comprar nas mais diversas cidades. 

 

 

 

Novas dicas, histórias e fotos de viagens. 

Visite: http://www.malaparadois.com/ 

Siga: https://twitter.com/@Malaparadois 

Curta: https://www.facebook.com/malaparadois 

Participe: https://www.facebook.com/groups/malaparadois/ 

Compartilhe a sua história também! Envie-nos um e-mail contando suas aventuras! 

E-mail: malaparadois@gmail.com 

 

Beijos 

Edi Marques 

 

http://www.stradaoutlet.pt/
http://www.malaparadois.com/
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2F%40Malaparadois&h=3AQF51EckAQHGANKkHnvykFZMHaisKHQtLamz8JBu9bFEmw&s=1
https://www.facebook.com/malaparadois
https://www.facebook.com/groups/malaparadois/
https://www.facebook.com/edi.marques.710?directed_target_id=589778131086976

