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Histórico, labiríntico, familiar. Três adjetivos
caracterizam a alma, vida e arquitetura de um
dos bairros mais icónicos de Lisboa. Talvez
aquele onde a palavra ‘tradição’ melhor se
adequa ainda nos dias de hoje. Com um nome
que deriva da palavra árabe al-hamma (fonte),
em referência aos tempos em que era uma
zona rica em águas termais, Alfama viveu e
cresceu ao longo dos séculos com uma
identidade e uma construção próprias,
assentes num aglomerado de ruas estreitas,
escadinhas, travessas, arcos e pequenas casas,
sempre numa ligação próxima com rio Tejo.
Coração da cidade até ao século XVI, quando
Lisboa cresceu para Oeste, Alfama foi, durante
centenas de anos, morada de marinheiros e
pescadores e palco de uma vivência popular e
genuína. E é essa mesma Lisboa autêntica que
marca Alfama no século XXI. Se o grande
terramoto de 1755 destruiu a cidade e as
décadas seguintes a viram renascer com  
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diferentes contornos, Alfama manteve a sua
personalidade de labirinto, cuja melhor forma
de explorar é sem mapa na mão, num espírito
de descoberta. 
Alfama é um bairro para percorrer a qualquer
hora do dia. De manhã, quando os moradores
abrem as janelas, estendem a roupa ao sol e
conversam na rua; de tarde, quando o astro rei
vai alto e os miradouros proporcionam
belíssimas vistas sobre o Tejo; de noite quando
começa o constante dedilhar das guitarras
portuguesas, em preparação para ouvir os
fadistas. Se o Fado, Património Cultural e
Imaterial da Humanidade desde 2011, é por
excelência a canção de Lisboa, é justo dizer que
é também a banda sonora de Alfama. Mas é
ainda impossível falar do bairro sem referir os
castiços Santos Populares, que todos os meses
de Junho se festejam em arraiais, festas e
bailaricos nas ruas de Lisboa, e de forma
especial em Alfama. 

De forma a nunca perder a ligação à tradição da
Alfama, o memmo Alfama Hotel instalou-se
numa antiga vila operária, tipo de habitação
comum na cidade de Lisboa no início do século
XX, através da requalificação de dois edifícios,
unidos para construir o hotel. Escondido num
beco no coração do bairro, aqui promove-se o
espírito familiar e de convívio entre todos, nos
diferentes espaços comuns, do qual o ex-libris
é o terraço com a respectiva piscina encarnada.
A escolha da cor é, como não podia deixar de
ser, uma homenagem aos telhados de Alfama.
Estabeleça um primeiro contacto com eles, a
partir do hotel, descubra o que se esconde
debaixo de cada um com as nossas sugestões
para explorar Alfama. 



Alfama é um bairro para explorar a pé, com um
rumo definido, claro, mas o espírito aberto para o
imprevisto e as surpresas que espreitam em
várias ruas e vielas da zona. Sejam as vistas
sobre o Tejo, a arte urbana nas paredes, as
vivências dos habitantes, entre outros segredos.
A primeira paragem para quem sai do memmo
Alfama é, ainda na Travessa das Merceeiras, a
observação (sem pressas, recomenda-se) do
trabalho de Vhils (Alexandre Farto), um dos
maiores artistas portugueses. Trata-se do rosto
de um antigo habitante de Alfama esculpido na
parede, na técnica que deu ao português fama
mundial, feito a partir de um convite do hotel. No
cimo da travessa, uma vez com os pés na Rua
Augusto Rosa, o passeio pode seguir por várias
direções, para explorar em diferentes alturas do
dia. 
Quem vira à esquerda, depara-se com a Sé de
Lisboa, também conhecida por Igreja de Santa
Maria Maior, e um dos monumentos de visita
obrigatória em Lisboa, pela sua antiguidade - 

Para Visitar



foi construída no século XII - e pela mistura
de estilos arquitetónicos, fruto das várias
intervenções e acrescentos ao longo dos
séculos. Uma vez admirado o interior e o
claustro, é tempo de visitar o Tesouro da Sé
Patriarcal, imperdível para apreciadores de
peças sacras, de onde se destaca a Custódia
Barroca, construída no século XVIII. Tomando
o caminho em direção ao Rio Tejo, faz-se
uma entrada na Baixa de Lisboa, em direção
à imponente Praça do Comércio, reconstruída
após o terramoto que assolou Lisboa em
1755, em tempos ponto central da cidade de
Lisboa, hoje polo de restauração e passeios. 

Vale a pena subir ao Arco da Rua Augusta,
para apreciar uma vista de 360º sobre a
cidade. Ainda na zona ribeirinha, fica a Casa
dos Bicos, um edifício em tudo diferente da
restante arquitectura de Lisboa, com um
projecto influenciado pelo renascimento
italiano do século XVI, actual sede da
Fundação José Saramago nos pisos
superiores e Núcleo Arqueológico nos
inferiores.  



do milénio passado, que podem ser visitados a
par da restante fortificação, também ela um
belíssimo miradouro sobre Lisboa. No caminho
até ao topo, pode fazer uma paragem no Museu

Voltando à Rua Augusto Rosa, e para quem
tem vontade de mexer as pernas, há que
estabelecer um objectivo em qualquer um
dos dias de passeio: subir ao Castelo de São
Jorge. Com as primeiras pedras ali instaladas
há centenas de séculos e as obras de
remodelação apenas finalizadas no século
XX, encerra em si vestígios islâmicos do início 

Ide Lisboa - Teatro Romano, construído no
século I d.C., época do Imperador Augusto, com
um conjunto que engloba uma área de
exposição, um campo arqueológico e as ruínas
do teatro em si, redescoberto em 1768. A
história impressiona: neste antigo edifício
cabiam quatro mil pessoas. Fica entre as ruas de
São Mamede e da Saudade - esta última
homenageia um dos vocábulos mais especiais da
língua portuguesa - e seguir em direção à Rua
Bartolomeu de Gusmão, até ao Arco do Castelo. 

 
Finalmente, a terceira opção de passeio, tem
saída para a direita no mesmo ponto de partida
e propõe uma jornada pelos miradouros e zona
mais residencial de Alfama. A primeira paragem
é muito curta, junto a uma árvore centenária, de
seu nome bela sombra (espécie: Phytolacca
dioica L.),  cenário de fotografias de muitos
visitantes em Lisboa. O caminho leva depois ao
icónico Miradouro de Santa Luzia, povoado por
buganvílias que florescem em diferentes alturas
do ano e, por isso mesmo, proporcionam um 



cenário belíssimo em qualquer estação.
Sente-se numa das ‘namoradeiras’ - os
típicos bancos de pedra portugueses, em vãos
de janelas (aqui ao ar livre) - e antes de seguir
caminho veja o painel de azulejos que
representa a Praça do Comércio no início do
século XVIII. Uns metros acima fica outro
miradouro imperdível, o das Portas do Sol,
que ganha uma nova beleza em dias de sol e
céu azul.

E é partir deste mesmo ponto que pode começar o
passeio pela zona residencial de Alfama. A entrada
deve ser feita pela Rua Norberto de Araújo, para
conhecer o trabalho de outro artista português:
Nuno Saraiva, com a respectiva história da cidade
de Lisboa contada em banda-desenhada nas
paredes de um pequeno túnel. Deste ponto, a
nossa recomendação é esquecer o GPS e explorar
as ruas sem rumo definido, onde os habitantes da
Lisboa tradicional se cruzam com gente de fora.
Casas pequenas, edifícios pitorescos, um conjunto
de habitações construídas sem ordem aparente
marcam a paisagem de uma zona labiríntica, que
nos meses de verão ganha nova vida com os
Santos Populares e faz jus à letra da canção do
bairro (a Marcha de Alfama) - “Becos escadinhas
ruas estreitinhas/ Onde em cada esquina há um
bailarico”. Vale a pena explorar a zona com tempo,
sempre tendo como missão descer em direcção ao
Tejo e aos arcos que em tempos sinalizavam  a 



entrada na cidade e terminar a viagem no
Museu do Fado, que celebra a cultura da
canção de Lisboa. Partindo das raízes do Fado,
conta-se a história da música, da sua evolução
e protagonistas, num espólio completado com
informação multimédia. 
Uma dica final: para lá das redondezas do
hotel, fica um sítio de visita recomendada: a
Feira da Ladra, no Campo de Santa Clara.
Trata-se do maior mercado de rua da cidade -
e um dos mais antigos -, que acontece às terças
e sábados, e vende artigos em segunda mão,
como discos, loiças, roupa e outras velharias e
antiguidades. Vá cedo, para fazer os melhores
negócios.



A oferta gastronómica em Lisboa tem vindo a
conhecer novos contornos e latitudes ao longo
dos últimos anos. A zona que rodeia o
memmo Alfama, porém, continua a ser palco,
sobretudo, da portugalidade à mesa, seja ela
mais ou menos criativa. É dessa mesma linha
portuguesa que se faz a carta do 

Wine Bar & Terrace do memmo Alfama,
a partir do qual se tem uma vista privilegiada
sobre Lisboa. Petiscos portugueses, queijos,
saladas e sanduíches para acompanhar com
um copo de vinho. Com um conceito de
cozinha de autor e muito respeito pelo produto
da estação está o restaurante Prado, do chef
António Galapito. Mesmo ao lado, fica a Prado
Mercearia onde, além da venda de produtos,
também se podem fazer refeições leves. Ainda
com assinatura de chef, também numa grande
homenagem ao melhor da terra e do mar
portugueses, o Sála é o restaurante do chef
João Sá. Também numa cozinha criativa, feita
com o que de melhor aparece no mercado, o
Boi-Cavalo é o espaço de comida portuguesa
do chef Hugo Brito, a fazer lembrar um bistrô,
mas bem lisboeta. Com uma grande vista
sobre Lisboa fica o Chapitô à Mesa,
restaurante do complexo Chapitô, uma escola
de artes e espetáculos, que tem também a
componente de bar e restaurante, onde o chef
Bertílio Gomes faz cozinha de traços
portugueses, misturada com inspirações e
sabores internacionais. 

Para provar
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Seguindo o caminho da comida portuguesa com
algumas interpretações originais, e também a
uma curta distância a pé do memmo Alfama, fica
a Taberna Salmoura, um lugar despretensioso,
onde se petiscam pratos em doses para partilhar.
Na linha de cozinha portuguesa, o Maria Catita é
uma boa opção para comer peixe, polvo à
lagareiro e bacalhau ou provar o clássico bitoque.
Na mesma rua fica o Baixa Mar, uma verdadeira
marisqueira à portuguesa, para comer marisco
fresco, sempre acompanhado de uma imperial.
E porque é impossível dissociar Alfama do Fado,
há uma casa icónica para o ouvir enquanto prova
pratos típicos nacionais: a Mesa de Frades,
instalada na antiga capela de um palácio. É palco
de alguns talentos emergentes do Fado e foi
onde cantou, durante vários anos, a estrela
portuguesa Carminho. A receber fadistas desde
os anos 50, a Parreirinha de Alfama é outro
restaurante incontornável para ouvir as vozes
portuguesas e o dedilhar da guitarra. 

Para viajar por outras latitudes à mesa,
existem também algumas opções. O
Esperança da Sé é um restaurante italiano
simpático, com pizzas de massa fina cozidas
em forno de lenha. A Taberna Moderna é um
restaurante-bar de alma ibérica, onde os vários
petiscos e pratos para dividir se fazem
acompanhar pelos gins daquele que foi o
primeiro bar de gins de Lisboa. No Grenache
experimenta-se boa culinária francesa, onde as
técnicas clássicas se juntam à liberdade de um
chef e aos produtos portugueses. Já o Pois,
Café é uma boa opção para uma refeição
ligeira, um brunch ou apenas para beber um
café e comer uma fatia de bolo. 
Para a sobremesa deste pequeno roteiro
gastronómico, ficam os sabores artesanais da
Gelato Therapy, a geladaria com receitas
italianas, algumas fora do comum.



Para beber Para comprar

A primeira paragem sugerida tem assinatura deste
hotel e já aqui foi referida: 
o Wine Bar & Terrace do memmo Alfama.
O sítio certo para beber um copo com vista
panorâmica para Lisboa. Também com excelente
cenário para uma fotografia em estilo ‘postal da
cidade’, o Miradouro das Portas do Sol tem um bar
- um edifício assinado pela dupla de arquitetos
portugueses Aires Mateus - onde servem sumos,
cocktails e outras bebidas clássicas. Ainda no
campeonato ‘boa vista sobre Lisboa’ (afinal,
estamos numa das sete colinas da cidade), o
Chapitô também pode ser visitado enquanto bar.
Para algo completamente diferente, o Ulysses
Speakeasy é, quase de certeza, o bar mais pequeno
da cidade, mas apresenta uma carta de cocktails e
bebidas espirituosas bem completa. 
De volta à Canção de Lisboa, o Clube do Fado é
considerada uma das melhores casas da
especialidade na cidade, com os melhores músicos.
Passe para comprová-lo, acompanhado de um
copo de vinho.

Começamos com uma sugestão: ignorar as
dezenas de lojas de souvenirs que encontra
em todo o bairro. Além da oferta repetitiva,
não trazem o autêntico. Esse encontra-se
noutras moradas.  Muito perto do Memmo
Alfama fica a loja ChiCoração, onde se
vendem mantas de lã ou algodão, mas
também casacos, cachecóis e outros artigos
feitos com têxteis nacionais. 
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Nas ruelas do bairro fica a Voo da Andorinha,
uma concept store de designers portugueses,
que vende desde brincos a t-shirts, desde
postais a azulejos. Para quem procura a
cerâmica portuguesa, há dois bonitos espaços a
visitar: a loja-atelier Caulino Handmade
Ceramics onde, além de poder comprar peças
bastante originais, é possível fazer uma aula de
cerâmica; o atelier da artista Teresa Pavão
onde as peças com base em argila branca se
juntam com outros materiais, como ossos e
madeiras (visitas apenas por marcação).
E os apreciadores do vinho português (quem
não?) vão preferir entrar na Garrafeira da Sé,
uma loja fundada em 1927, onde referências
mais recentes se juntam a outros vinhos
clássicos, em que o vinho do Porto ocupa
algum destaque. 



VISITAR

1. 

2. 

3. 

Sé de Lisboa

Casa dos Bicos

Castelo de São Jorge

Rua dos Bacalhoeiros, 10

21 099 3811

Monday to Segunda a Sábado 10.00-17.30

Rua de Santa Cruz do Castelo 

21 880 0620

Segunda a Domingo 09.00-18.00 (Novembro a

Fevereiro); 09.00-21.00 (Março a Outubro)

Largo da Sé

21 887 6628

Segunda a Sábado: 10.00-19.00; Domingo: 10.00-

12.00, Domingo 14.00-17.00/ de Maio a Setembro

encerra às 19.00; Tesouro: Segunda a Sábado 10.00-

17.00

Informações:
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7. 

5. 

6. 

8. 

4. 

Prado

Feira da Ladra

Museu do Fado

Museu de Lisboa - Teatro Romano

Wine Bar & Terrace memmo Alfama

9. 

11. 

12. 

10. Sála

Boi-Cavalo

Chapitô à Mesa

Prado Mercearia

Travessa das Merceeiras, 

27 21 049 5660

Segunda a Domingo 18.00-23.00

Campo de Santa Clara

Terça e Sábado 09.00-18.00

Rua de São Mamede, 3A 

21 581 8530

Terça a Domingo 10.00-18.00

Largo do Chafariz de Dentro, 1 21

882 3470

Terça a Domingo 10.00-18.00

Travessa das Pedras Negras, 2

21 053 4649

Quarta a Sábado 12.00-02.00;

Domingo 12.00-17.00 (entre as 15.30

e 19.00 apenas serviço de bar)

Rua dos Bacalhoeiros, 103 

21 887 3045

Terça a Sábado 19.00-23.00

Rua das Pedras Negras, 35

21 053 4652

Segunda 10.00-20.00, Terça a Sábado

10.00-00.00

Rua do Vigário, 70B

21 887 1653

Quarta a Domingo 19h00 – 01h00

Costa do Castelo, 7

21 887 5077

Almoço de segunda a sexta das 12.00-16.30 (não

serve almoços ao fim de semana)

Jantar de segunda a domingo das 19.00-22.30

PARA PROVAR
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17. 

15. 

16. 

13. 

14. 

Baixa Mar

Maria Catita

Mesa de Frades

Taberna Salmoura

Parreirinha de Alfama

19. 

21. 

18. 

20. 

Grenache

Gelato Therapy

Taberna Moderna

Wine Bar & Terrace do memmo Alfama

Rua dos Bacalhoeiros, 30 

21 133 1313

Segunda a Domingo 12.00-16.00 / 19.00-23.00

Rua dos Bacalhoeiros, 28B 21 887

2411

Segunda a Domingo 12.00-23.00

Beco do Espírito Santo, 1

21 886 8209

Terça a Domingo 20.00-01.00

Rua dos Remédios, 139

91 702 9436

Segunda a Sábado 20.30-02.00

Rua dos Remédios, 98

21 824 8639

Terça a Sexta 19.00-23.00, Sábado

12.30-16.00 / 19.00-23.00

Rua da Madalena, 83 

21 886 0831

Segunda a Domingo 12.00-19.00

Travessa das Merceeiras, 27 

21 049 5660

Segunda a Domingo 18.00-23.00

Pátio de Dom Fradique, 12

21 887 1616

Quarta a Domingo 12.00-15.00, 19.00-

23.00

Rua dos Bacalhoeiros, 18A

21 886 5039

Segunda 19.00-00.00, Terça a Sábado

12.00-16.00/ 19.00-00.00

PARA BEBER
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25. 

22. 

23. 

24. 

Chapitô

Clube do Fado

Ulysses Speakeasy

Miradouro das Portas do Sol

27. 

26. 

28. 

ChiCoração

Garrafeira da Sé

Caulino Handmade Ceramics

Costa do Castelo, 7 

21 885 5550

Segunda a Domingo 21.00-02.00

Rua da Regueira, 16A 

92 769 6684

Segunda a Domingo 16.00-00.00

Rua de São João da Praça, 86 

21 885 2704

Segunda a Domingo 19h30-01.00

Largo das Portas do Sol, Beco de Santa Helena 

21 885 1299

Segunda a Domingo 10.00-00.00 Rua Augusto Rosa, 46 

96 930 7096

Segunda a domingo 10.00-19.00

Rua de São Mamede, 28

91 244 7703

Segunda a Sexta 11.00-18.00

Rua de São João da Praça, 118 

21 886 9549

Segunda a Sexta 09.00-19.00, Sábado

09.00-18.00

PARA COMPRAR


