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espaço mais acolhedor e intirnista.
A nova carta, de autoria do chef Vasco
Lello,propõe um novo conoeito:picar
e partilhar. Corridinho de Ovos Mexi-
dos e Lascas de Presunto, Pataniscas
de Bacalhau com Cebolo e Soja,Arroz
de Berbigãocom Chips de Corvina são
algumas. das opções de sabores nacío-
naís reuuerpretad . E no
h
MdMe~~~do~~m
terraço que tem uma
vistas sobre a cidade. Te!:_ 3."

Lisboa está nas bocas (epáginas de re-
vistasde referência)do mundo. o mês
em que celebram as festas da cidade
(SantosPopulares e não só) deixamos-
-lhe aqui boas razões para se voltar a
apaixonar pela nossa bela capital.

MERCADO DE FUSÃO
É, desde o ano passado, um dos spots
da cidade. Situado na praça do Martim
Moniz, é um mix de todas as culturas
que habitam aquela zona da cidade.
Além dos vários quiosques onde se
podem provar sabores africanos, bra-
sileiros e orientais, há uma enorme
esplanada ao ar livre onde se pode
observar todo aquele movimento mul-
ticulturaJ,deixar as criançasbrincar nas
fontesdeágua (odragão éespeciaIrnen-
te apreciado) e apanhar sol.FLORES DO BAIRRO

O restaurante do Bairro Alto Hotel
mudou. Sóa locaJização- privilegiada,
junto ao Bairro Alto e ao Chiado - é a
mesma. A nova decoração, mais 70's e
com referências às tracliçõesportugue-
sas (na louça, por exemplo) torna o

12 BISTRO & TERRACE
A vista do Eleven, no alto do Parque

IJ Eduardo VII, é única. Agora, na cober-
tura do restaurante, há um novo bistro,
com urna carta mais descontraida (cria-
da pelos chefs do Eleven) que propõe
uma carta de confort food mecliterrâ-
nica e portuguesa. Risotto Cremoso de
Abóbora, Hamburguer de ribs glaoea-
dos ou Creme Bruléecom Baunilha da
Amazônia são algumas das sugestões
que sabem ainda melhor se forem sa-
boreadas na fabulosa esplanada do
terraço exterior.Tel:917661111



LISBOA AUTÊNTICA
É o nome de uma empresa que organizo
passeios a pé temáticos, de duas a quatro
horas, que nos fazem ver a Cidade com outros
olhos. Lisboa Aristocrática, Eléctrico 28, Lisboa
Gastronomia do Mundo são algumas das
opções ...Guiadas par quem sabe, é a possibili-
dade de ficarmos a conhecer pontos da
cidade que nunca poro mos para ver. Um
excelente programa poro quem visita a cidade
ou poro alfacinhas de gema. Tel:913221790

THE BEAUTIQUE
HOTELS FIGUEIRA
Em plena Baixade Lisboa,naquela que
é uma das mais emblemáticas praças
da cidade - a Praça da Figueira - abriu
agora um hotel de charme que é mais
que uma boa surpresa. Éuma esperan-
ça de que esta zona da cidade retome
a dignidade perdida e que o ambiente
cool do Chiado comece finalmente a
descer para outras artérias. Mesmo ao
lado da célebre Confeitaria acional,
situa-senum prédio totalmente restau-
rado, mas que manteve a traça da ar-
quitetura da Baixapombalina. Passan-
do a porta de entrada, prepare-se para
ser surpreendida. O interior-decorado
pela premiada designer portuguesa
Nini Andrade Silva - nada tem de
clássico.Muitopelo contrário.Em todos
osespaços do hotel, o ambiente équen-
te, orgânico. Tons escuros e superfícies
curvas, que parecem poder moldar-se
se as tocarmos.Tocar,ver,sentir...Aqui,
todos os sentido são chamados a entrar
em ação. Tendo como figura central a
figueira - a árvore em si =, o hotel re-
mete para o conforto das madeiras,
para a frescura das folhas verdes e
para a tonalidade doce dos figos ma-
duros. Tantonosespaços comuns.corno
em cada um dos 50quartos, a presença
da figueira é constante e nada tímida.

o último andar, fica o spa. Pequeno
emdimensão,masgrandenaexperiência
que proporciona. Com produtos pre-
parados na altura, deixe-se mimar
pelas mãos experientes da terapeuta,
que mistura técnicas de massagem
tailandesa e shiatsu. Depois, enquanto
relaxa com uma chávena de chá,obser-
ve o castelo de S.Jorge através de uma
janela que parece derreter-se...
Dentro do hotel, está um dos restau-
rantesdomomento:oHonrabyOlivier.
Aqui, a opção é por produtos e pratos
genuinamente portugueses. Comece
por pedir um cocktailHonra, continue
com fatias de pão com chouriço acaba-
do de sair do forno e prossiga com o
Polvo Panado com Arroz de Feijão.
Termine, necessariamente, com os já
famosos pastéis de nata. Tel:210492940

MEMMO ALFAMA HOTEL
Éuma das grandes novidades da cida-
de. o típicobairro de Alfama, preten-
de ser uma experiência total de auten-
ticidade lisboeta. A começar na
localização (com vistas únicas sobre
Alfama eoRioTejo),continuando pelas
propostas gastronómicas - no bar
servem-se tapas portuguesas e os me-
lhores vinhos nacionais - e acabando
nos roteiros disponibilizados (fado,
santospopulares,etc.). Tel:213514368~

1

»
~
~I
I
!I

···2
J

..,
)

c..

~
II


