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N
as viagens que faz a
Lisboa, a capital por-
tuguesa, o ator Tony
Ramos gosta de ir ao

Mosteiro dos Jerônimos e sa-
borear os tradicionais pas-
téis de Belém. A atriz Glória
Pires, que tem sangue portu-
guês, adora passear no Lar-
go do Chiado e comer baca-
lhoada e o docinho touci-
nho do céu, no restaurante
A Travessa. As dicas de pro-
gramas imperdíveis dos fa-
mosos estão no ‘Guia das
melhores compras em Lis-
boa’, publicação anual e gra-
tuita, feita especialmente
para os turistas brasileiros,
que pretendem conhecer a
‘terrinha’. A publicação será
presenteada aos leitores do
DIA, junto com a edição
deste domingo.

Para quem está progra-
mando uma visita a Lisboa,
o guia revela os passeios, as
lojas, os hotéis, os museus,
os monumentos, as casas de
shows de fado e os melhores
restaurantes da cidade, com
opções para todos os bolsos.

Apaixonada por Lisboa,
Glória Pires diz que é sem-

pre uma emoção retornar à
capital. “É tão bonito quan-
do você está passeando e de
repente se depara com a Tor-
re de Belém ou com Jerôni-
mos. É grandioso e tocante”,
derrama-se em elogios, Gló-
ria. O guia lista ainda 10 ra-
zões para conhecer Lisboa,
cidade que oferece ao visi-
tante mais de
200 dias de
sol por ano e, é
claro, a hospi-
talidade de
quem fala a
mesma língua.

A publicação
é uma parceria
da Embaixada
do Brasil em Por-
tugal, da compa-
nhia aérea TAP,
da Aicep e o grupo
de comunicação
Ejesa. O conteúdo
pode ser acessado
no site lisboaconvi-
dabrasil.com, ou
nos aplicativos gra-
tuitos, no iTunes e
no Google Play. Bus-
que por lisboa-convi-
da-brasil-o-guia.

Guia sobre Lisboa dá dicas de roteiros
culturais imperdíveis para brasileiros

Publicação
gratuita traz
informações
preciosas de
compras e
passeios para
quem vai a
Portugal

Um convite
para conhecer
a capital
portuguesa


