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Introdução:

• Este é um estudo de caso feito no âmbito 
da disciplina de Geografia A.

• O nosso trabalho é um guia turístico para 3 
dias na capital portuguesa, logo, o nosso 
maior objetivo ao fazer este trabalho foi 
dar todas as recomendações e sugestões 
para uma boa viagem por Lisboa. 

• “Alguém diz com lentidão:
"Lisboa, sabes..."
Eu sei. É uma rapariga
descalça e leve,
um vento súbito e claro
nos cabelos,
algumas rugas finas
a espreitar-lhe os olhos,
a solidão aberta
nos lábios e nos dedos,
descendo degraus
e degraus
e degraus até ao rio.

Eu sei. E tu, sabias?”

• Lisboa, Eugénio de Andrade 
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Informações sobre a viagem:

• Casal jovem/adulto

• Classe média/alta

• Entre os dias 18 a 20 de março

4



Informações sobre o hotel:

• Procuramos um hotel no centro de Lisboa, 
com boas condições e fácil acesso aos 
diversos meios de transporte, nas datas 
anteriormente mencionadas. 

• Filtramos a nossa pesquisa por preços (0-
100€, o que consideramos um preço 
adequado à classe social escolhida) e por 
hotéis que tivessem o pequeno-almoço 
incluído. 

Primeiro que tudo, começamos por procurar um hotel no Booking.com, da seguinte forma:

1.

2.
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Depois de pesquisar, 
encontrámos diversos 
hotéis, dos quais 
escolhemos o HF Fenix
Garden, com 3 estrelas e 
uma pontuação de 8,7/10 
pelos utilizadores do site. 

Escolhemos o hotel por ter 
uma excelente localização 
junto do Marquês de 
Pombal, o que permite 
aceder à estação de 
metro, autocarro e ainda 
ao City SightSeeing o que 
permite o fácil acesso a 
todas as atrações da 
cidade. 
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Escolhemos ainda o quarto 
do hotel, um quarto duplo 
conforto a 170€ para as 
duas noites escolhidas. 

Aqui está uma foto da 
entrada do hotel que 
mostra a proximidade do 
hotel ao Marquês de 
Pombal.
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Dia 1
• 10:00h – Chegada ao hotel e Check In 

• 11:00h – Saída do hotel em direção à estação do Marquês de Pombal, onde compram o passe Viva Viagem 
para os três dias de estadia, pois comparando preços e soluções era o que tinha mais vantagens. 

• 11:15h – Apanhar a linha azul do metro até ao Terreiro do Paço 
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Preços:
• Cartão Viva Viagem- 0,50€
(o passe pode ser carregado à 
unidade/dia/mês)
• 6€/dia- permite andar de metro, 

autocarro, elétrico e elevador 
durante 24h



• 11:30h – Chegue à Praça do Comércio e se tiver a sorte de apanhar um dia de sol aproveite 
para tirar fotos à praça pois é digna disso. O local é uma meca de informações turísticas, onde 
todos os visitantes devem começar os seus trajetos. Passe por lá, no "AskmeLisboa", pegue 
mapas, folhetos, pergunte pelo "Follow Me Lisboa" e outros materiais de propaganda turística. 
É sempre bom estar atento com o que está a acontecer na cidade.

• Vá pela Rua da Alfândega até à Casa dos Bicos, edifício que foi construído em 1523, por 
inspiração do renascentismo italiano, teve os seus dois pisos superiores destruídos pelo 
terremoto de 1755 e reconstruídos em 1983. Siga para a rua dos Bacalhoeiros onde pode 
encontrar o restaurante tradicional português Maria Catita, onde pode comer a 12€ por 
pessoa.
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Fachada da Casa dos Bicos Restaurante Maria Catita 



• 13:30h – Vá pela Rua de Santo Antônio em direção ao Largo da Sé. Lá vê, de um lado, a Igreja 
de Santo Antônio e, do outro, a Sé, datada de 1150. Quem quiser conferir um pouco sobre a 
vida do santo, pode ainda passar no Museu Antóniano, ao lado da igreja.
Siga à direita pela Rua Augusto Rosa, que vira Rua do Limoeiro, até o Miradouro de Santa Luzia.

• Saindo da igreja de Santa Luzia, siga em frente pelo Largo do Contador Mor e, mais à frente, 
seguindo as placas indicativas, chegará ao Castelo de São Jorge, o ponto turístico mais visitado 
de Lisboa. O local, cuja vista da cidade é privilegiadíssima, iniciou os seus tempos como centro 
da Lisboa murada do início do Séc. XI e posteriormente foi fortaleza, residência real, prisão e 
quartel, servindo agora como ponto de encontro de turistas do mundo inteiro.
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• Bilhetes: normal-8,50€
estudante-5€
<10 anos -grátis 

• Horários: 09h00 - 21h00

Igreja de Santo António Sé Miradouro de Santa Luzia

Castelo de São Jorge



• 19:30h - De seguida no castelo de são Jorge, apanhe o famoso 
elétrico 28 até ao Terreiro do Paço.

• Vá até à rua da Alfândega, onde poderá jantar no restaurante 
Hamburgueria Gourmet- Café do Rio e comer por cerca de 10€ 
por pessoa. 
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Percurso do elétrico 28



• Depois de jantar, aproveite para caminhar e vá até ao Chiado, onde pode visitar os Armazéns 
do Chiado e fazer compras numa das zonas mais conhecidas de Lisboa para tal.

• Apanhar de novo a linha azul do metro, desta vez no Baixa-Chiado em direção ao Marquês de 
Pombal para ir para o hotel. E acaba assim o primeiro dia do nosso guia. 
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Depois do incêndio de 25 de agosto de 
1988 que destruiu por completo aquele 
espaço, surgiu o projecto "Grandes 
Armazéns do Chiado" que se 
desenvolveu a partir de 1995, segundo 
o projecto de 1989 do arquitecto Álvaro 
Siza Vieira. Reabilitada a estrutura e 
fachada exterior, o espaço foi 
reconvertido num moderno centro 
comercial, os famosos Armazéns do 
Chiado.



Dia 2 
• 9:30h- Saída do hotel, em direção ao Marquês de Pombal onde se inicia a viagem do City

SightSeeing por Lisboa, que leva os turistas a conhecerem ao seu ritmo os pontos de maior 
interesse da cidade. Este percurso pode ser feito através de duas perspectivas diferentes, os 
turistas poderão desfrutar de toda a paisagem através de dois andares. Neste percurso 
podemos optar por duas linhas, a linha vermelha e a linha azul.    

Linha Azul:                                            Linha Vermelha:
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1. Marquês de Pombal
2. Jardim do Príncipe Real
3. Bairro Alto 
4. Chiado 
5. Cais Sodré 
6. Praça de Comércio 
7. Campo das Cebolas
8. Sé Catedral 
9. Santa Apolónia 
10. Museu da Água 
11. Museu do Azulejo
12. Poço do Bispo
13. Oceanário de Lisboa 
14. C.C. Vasco da Gama 
15. Torre Vasco da Gama 
16. Gare do Oriente 
17. Aeroporto da Portela 
18. Entre Campos 
19. Jardim Zoológico 
20. Sete-Rios 
21. Avenida José Malhoa 
22. El Corte Inglês 
23. Avenida Fontes Pereira de 

Melo

1. Marquês de Pombal 
2. Praça Duque de Saldanha 
3. Campo Pequeno 
4. Calouste Gulbenkian 
5. El Corte Inglês 
6. Parque Eduardo VII
7. Amoreiras
8. Largo do Rato 
9. Basílica da Estrela 
10. Docas 
11. Museu da Eletricidade 
12. Padrão dos Descobrimentos
13. Torre de Belém 
14. Centro Cultural de Belém 
15. Mosteiro dos Jerónimos 
16. Museu dos Coches 
17. Museu de Arte Antiga 
18. Cais do Sodré 
19. Praça do Município 
20. Praça do Comércio 
21. Praça do Rossio 
22. Restauradores 
23. Avenida da Liberdade 

Bilhetes:
• Adultos (+12)- 18€
• Crianças (4-12)- 9€
• Bebes (-4)- grátis

Nota: O bilhete é válido durante 24h após a 
primeira utilização. As partidas são realizadas 
de 30 em 30min.



• 10h – Depois de apanhar a linha vermelha do autocarro (City SightSeeing), saia na paragem da 
Basílica da Estrela (paragem 9) na Lapa. Esta Basílica é de paragem obrigatória devido à sua 
arquitetura fantástica do estilo barroco. Do outro lado da rua pode ainda visitar o romântico 
Jardim da Estrela, onde pode observar uma fauna e flora bastante diversificada. Para além 
destes dois sítios, é importante subir ao Terraço Real da Basílica da Estrela pois permite uma 
vista panorâmica de Lisboa.
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Horários:

• Basílica da Estrela: De segunda à domingo das 7:30h às 
12h e das 15h às 20h 

• Terraço Real da Basílica da Estrela: De segunda à domingo 
das 9:30h às 12h e das 14h às 18:30h 

• Jardim da Estrela: De segunda a domingo das 7h às 24h 

Bilhetes:

• Basílica da Estrela: grátis
• Terraço Real da Basílica da Estrela: 4€
• Jardim da Estrela: grátis

Basílica da Estrela Vista do Terraço Real da Basílica da Estrela Jardim da Estrela



• 12h – Após a visita pela Lapa, apanhe o elétrico 25 em frente à Basílica da Estrela e saia na 
paragem da Praça do Comércio. Na praça do Comércio pode aproveitar para almoçar num dos 
restaurantes que lá existem. 
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Esta seria uma alternativa, no entanto, este elétrico
não funciona aos Sábados, Domingos e feriados. 
Como alternativa pode optar pelo autocarro 774 da 
Carris.

Percurso feito 
pelo elétrico 25



• 15h- Após o almoço na Praça do Comércio, suba ao Miradouro do Arco da Rua Augusta. Este é 
um miradouro que proporciona aos turistas uma vista panorâmica única da cidade de Lisboa, 
de onde se destacam a Praça do Terreiro do Paço, a Baixa Pombalina, a Sé, o Castelo de São 
Jorge e o Rio Tejo, isto é, uma vista de Lisboa a 360 graus. Este miradouro é acessível através de 
um elevador situado na Rua Augusta e os turistas poderão ainda ter acesso à sala do relógio. 

• 15:30h- Após a visita ao Miradouro do Arco da Rua Augusta, pode desfrutar do ambiente 
fantástico de uma das ruas mais animadas de Lisboa (fechada ao trânsito), a Rua Augusta. É 
nesta rua que os turistas se podem misturar com artistas de rua, músicos e vendedores das 
tradicionais castanhas assadas. Nesta rua pode ainda visitar o museu de Design e Moda. 
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Bilhetes:
• <5anos- grátis
• >5anos- 2,5€

Horário:
• Todos os dias, das 9h as 19h 

Miradouro do Arco da Rua Augusta Arco da Rua Augusta Vista do Miradouro



• 16:30h- Depois de passear pela Rua Augusta prossiga pela rua principal do Chiado (Rua Garrett) 
por onde poderá ir ter ao famoso Largo de Camões, para onde convergem as tão populares 
ruas do Bairro Alto. Neste Local os turistas poderão lanchar numa esplanada com vista para o 
largo de Camões e desfrutar de um ambiente espetacular típico de Lisboa. 

• 17:30h- Depois do Lanche no largo aproveite para visitar o Elevador de Santa Justa, com vista 
sobre a cidade. Para isso, do Largo de Camões desça a Rua Garrett e consequentemente a Rua 
do Carmo. 
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Horários:
• Todos os dias das 7h as 21:45h 

Bilhetes:
• <5anos- grátis
• >5anos- 5€

Largo de Camões

Elevador de 
Santa Justa 



• 18:30h- Para chegar ao Elevador da Glória pode descer a rua do Carmo até chegar à Praça dos 
Restauradores, esta vai dar à Calçada da Glória e é aqui que poderá apanhar o elevador da 
Glória que o levará até ao Miradouro de São Pedro de Alcântara.

• 19:30h- No final do dia, apanhe novamente o City SightSeeing em frente ao Miradouro de São 
Pedro de Alcântra que os levará de novo para o Marquês de Pombal, de volta ao hotel. Pode 
descer até a Avenida da Liberdade e jantar num dos restaurantes da mesma. 
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Horários:
• De segunda à quinta das 7h às 23:55h 
• Sextas das 7h à 00:25h
• Sábado das 8.20h à 00:25h
• Domingos e feriados das 9h às 23:55h

Bilhetes:
• 3,60€/duas viagens  

Elevador 
da Glória

Avenida da Liberdade



• 21:30h- Depois do jantar preparamos uma ida ao teatro Politeama (perto da Avenida da 
Liberdade) para ver um revista de Filipe La Féria, um dos nomes mais conhecidos do teatro 
português. 
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Bilhetes:
• Plateia: 30,00€
• 1ª Tribuna: 30,00€
• 2ª Tribuna: 25,00€
• 1º Balcão: 15,00€
• 2º Balcão: 10,00€
• Camarotes: 20,00€

Teatro Politeama



Dia 3

• 9:30h- No terceiro dia da visita, conheça a capital portuguesa a bordo de um veículo anfíbio e 
inovador, o HIPPO Trip, por terra e água. O local de embarque (e de desembarque) fica na Doca 
de Santo Amaro, em Alcântara. Para lá chegar terá de apanhar a Linha Azul no Marquês de 
Pombal até à Baixa-Chiado, lá apanhe a Linha Verde até ao Cais do Sodré e por fim apanhe o 
comboio até Alcântara-Mar. (percurso ilustrado a preto)
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• 10h- Ao chegar a Alcântara-Mar vá até à Doca de Santa Amaro, onde embarca no HIPPO Trip 
para poder ver Lisboa num SPLASH a partir do rio Tejo!
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Bilhetes:

• Adulto (15-64)- 25€
• Criança (2-16)- 15€
• Sénior (>65)- 15€

Horário:
• 10h
• 12h
• 14h
• 16h
• 18h

Nota: O percurso tem uma 
duração de aproximadamente 
90min, dos quais 30min serão 
passados na água e os outros 
60min em terra. O circuito em 
terra é fixo, mas o circuito em 
mar pode variar consoante as 
marés, o clima e o estado das 
ondas.

Percurso feito pelo HIPPO Trip



• 11:30h- Após a vista por Lisboa no HIPPO Trip, pode conhecer Belém, visitando a Torre de 
Belém, o Padrão dos Descobrimentos, etc… Todo o percurso por Belém pode ser feito a pé 
porque os monumentos se encontram muito perto uns dos outros e, desta forma, aproveita 
melhor a paisagem de Belém. 

Torre de Belém: Construída estrategicamente na margem norte do rio Tejo, entre 1514 e 1520, 
para defesa da barra de Lisboa, é uma das joias da arquitetura do reinado de D. Manuel I.
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Horário:
• Outubro a Abril: Das 10h00 às 17h30 

(última entrada às 17h00)
• Maio a Setembro: Das 10h00 às 18h30 

(última entrada às 17h00)
• Encerrado: Segundas-feiras e nos dias 1 de 

Janeiro, Domingo de Páscoa, 1 de Maio, 13 
de Junho e 25 de Dezembro

Bilhetes:
• Bilhete Individual- 5€
• Sénior(>65)- Desconto de 50%
• Bilhete de Família- Desconto de 50%
• Cartão Jovem- Desconto de 60%
• <14- Gratuíto

Torre de Belém vista do HIPPO



• 13h- Depois da visita à Torre de Belém, aproveite para almoçar num dos restaurantes ou 
esplanadas de Belém.

• 14:30h- Após o almoço, pode visitar o Mosteiro dos Jerónimos. Para lá chegar pode ir a pé, 
apanhar o elétrico 15 ou apanhar os autocarros 727, 28, 729, 714, 751. Para além do mosteiro 
é interessante passear nos jardins em frente ao mesmo ou visitar o CCB.

Mosteiro dos Jerónimos: O Mosteiro é uma referência cultural que não escapou nem aos 
artistas nem aos viajantes durante os seus cinco séculos de existência. Foi acolhimento e 
sepultura de reis, mais tarde de poetas. Hoje é admirado por cada um de nós, não apenas como 
uma notável peça de arquitetura mas como parte integrante da nossa cultura e identidade.

23

Bilhetes:
• Bilhete Individual- 10€
• >65- desconto de 50%
• Cartão Jovem- desconto de 50%
• <14- grátis

Horário:
• Outubro a Abril: Das 10h00h às 17h30 

(última entrada às 17h00)
• Maio a Setembro: Das 10h00 às 18h30 

(última entrada às 18h00)
• Encerrado: Segundas-feiras e nos dias 1 de 

Janeiro, Domingo de Páscoa, 1 de Maio, 13 

de Junho e 25 de Dezembro

Mosteiro dos Jerónimos



• Nota: Para aqueles que desejam visitar a Torre de Belém e o Mosteiro dos Jerónimos, existem 
bilhetes conjuntos a um preço de 12€, enquanto que se comprar em separado fica a um preço 
total de 15€.

• 15:30h- Depois da visita aos dois monumentos e respetivos jardins, pode ainda visitar um outro 
marco importante de Belém, o Padrão dos Descobrimentos.

Padrão dos Descobrimentos: Desde que foi erguido pela primeira vez em 1940, estando isolado 
e destacado no paredão à beira do Tejo, o Padrão dos Descobrimentos evoca a expansão 
ultramarina portuguesa, sintetiza um passado glorioso e simboliza a grandeza da obra do Infante 
D. Henrique, o impulsionador das descobertas. 
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Bilhetes:
• Bilhete simples- 4€
• Jovens (12-18)- 2€
• Cartão Jovem- 2€
• <12- grátis

Horário:
• Março a Setembro: todos os dias das 10h às 

19h (última admissão: 18:30h)
• Outubro a Fevereiro: De terça a domingo das 

10h às 18h (última admissão: 17:30h)

Padrão dos Descobrimentos



• 16h- Após a visita ao Padrão dos Descobrimentos pode visitar o Museu dos Coches. Este museu 
é um marco da cidade por ter autênticas relíquias dos séculos XVII, XVIII e XIX. Do Padrão dos 
Descobrimentos até ao Museu dos Coches, tem de virar à direita na Praça Império e depois 
virar à direita em direção à Praça Afonso de Albuquerque, ao chegar a essa praça siga em frente 
até ao museu dos coches.
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Horário:
• Aberto: 
10:00 – 18:00 (terça-feira a domingo)
• Última entrada: 
17:30 – Museu Nacional dos Coches
17:30 – Picadeiro Real

Bilhetes: 
• Museu Nacional dos Coches: 6€
• Picadeiro Real: 4€

Antigo Museu dos Coches



• 18h- Depois de visitar o Museu dos Coches, não pode deixar de se deliciar com os famosos 
Pastéis de Belém. Os pastéis de Belém são um símbolo de Lisboa pois são únicos no mundo e a 
sua receita encontra-se trancada a sete chaves. São ótimos para um lanche muito agradável em 
Belém. 

• Acaba com este delicioso lanche o nosso guia turístico para 3 dias em Lisboa, o casal poderia 
ainda voltar ao hotel pelo mesmo percurso que tinha feito neste último dia de manhã e fazer o 
check out. 
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Horário:
• Inverno: (Outubro a Janeiro) todos 

os dias das 8h às 22h
• Verão: (Julho a Setembro) todos 

os dias das 8h às 24h
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