Embarque Imediato Conheça um pouco as
maravilhas de Portugal

24 horas em Lisboa com
CARLA BELCHiOR
ON JUL 1, 2017 IN EMBARQUE IMEDIATO | NO COMMENTS

Carla Belchior, da loja vintage A Outra Face da Lua, guia-nos por uma cidade
dos bons velhos tempos.

::
Boas energias
A Outra Face da Lua \\\ Rua da Assunção, 22 \\\ +351 21 886 3430
\\\ aoutrafacedalua.com \\\ Segunda a sábado, 10h – 20h, domingos, 14h – 21h

O dia começa em casa, ou seja, Carla toma o pequeno-almoço n’A Outra Face da
Lua. Por entre roupas e objetos vintage que os turistas remexem avidamente, é no
café e restaurante da loja que se banqueteia com ovos mexidos, salada de frutas e
sumo detox. “Chamo-lhe Carla’s Breakfast e em breve vai ser uma opção do nosso
menu.”
::
O que é nacional é bom
A Vida Portuguesa \\\ Largo do Intendente Pina Manique, 23 \\\ +351 21 197
4512 \\\ avidaportuguesa.com \\\
Todos os dias, 10h30 – 19h30
“É a melhor loja de Lisboa. Pelo espaço, pelo conceito e pelo que vende. Produtos e
objetos que fazem parte da história de Portugal e que me dão confiança por terem
a garantia da qualidade nacional. A maneira atrativa como são expostos, leva-nos
por uma viagem no tempo.”
::
Dentro da gaveta
Feira da Ladra \\\ Campo de Santa Clara \\\ Terças e sábados, 09h – 18h

Para quem gosta de andar à cata de objetos em segunda mão, esta feira, cuja
tradição remonta ao século XIII, é um paraíso. “Como o parque imobiliário da
cidade está a ser reabilitado, há muitos recheios de casa. Aqui encontramos as
pequenas coisas antigas do quotidiano português, o que está dentro das gavetas.
Além disso, o passeio é lindo.”

::
Comer com os olhos
Madame Petisca \\\ Rua de Santa Catarina, 17 \\\ +351 91 515 0860
\\\ madamepetisca.pt \\\ Todos os dias, 12h – 00h

Petiscos e vinhos nacionais, opções vegetarianas, um brunch em família. Neste
restaurante e bar há comida para todos os gostos e feitios, mas é a vista do terraço
sobre o rio Tejo e sobre o casario que alimenta a alma. “Como fica no topo da
colina, a paisagem só acaba na linha do horizonte.”

