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Os textos seguintes foram tirados de uma página da internet onde turistas deixam as suas 
impressões sobre os lugares que visitaram em Portugal. 

Thomas, Lübeck, Alemanha 

Entre a lagoa e o mar, um lugar pequeno e 
muito simpático com muitos restaurantes e 
uma longa praia de areia branca. 
As casas de riscas coloridas ao longo da 
frente de mar e a paisagem de dunas 
lembram algumas praias do mar do norte. 
Segundo nos contaram eram antigos 
armazéns onde os pescadores guardavam 
barcos e instrumentos de pesca. 

Lugar: __________________________________ 

Helena, Faro, Portugal  

Arquitetura de ferro maravilhosa. Foi 
construída entre os anos 1881 e 1888, e liga a 
cidade do Porto a Vila Nova de Gaia. Tem uma 
estrutura metálica e dois tabuleiros, um por 
cima e outro por baixo. Passeamos por 
ambos. O de cima tem uma altura 
impressionante e de lá goza-se uma vista 
fantástica sobre a Ribeira e o cais de Gaia. 
Vale mesmo a pena! 

Lugar: __________________________________ 

Márcio, Belo Horizonte, Brasil 

É encantador. Bem conservado, roteiro bem 
sinalizado, preço de entrada nada caro. É um 
castelo medieval muito bem conservado e é 
um passeio indispensável em Guimarães, a 
cidade onde dizem que nasceu Portugal. Está 
localizado em seu centro histórico. 
Em seu interior é possível conhecer a história 
do primeiro rei de Portugal. Adorei o vídeo em 
desenho animado sobre as conquistas de D. 
Afonso Henriques. 

Lugar: __________________________________ 

Franz, Munique, Alemanha 

Parece que saiu de um conto de fadas. Assim 
que nos aproximamos percebemos a razão de 
ser tão visitado. Vale a pena ficar algumas 
horas para o visitar com calma. O parque 
romântico esconde lugares de uma enorme 
beleza: os lagos, a fonte, as rochas, a Casa do 
Regalo… O seu criador foi o rei D. Fernando II 
que decidiu transformar o antigo mosteiro 
num palácio à maneira romântica alemã. A 
construção foi dirigida por outro alemão, pelo 
barão de Eschwege, e dizem que foi inspirada 
nos castelos à beira do Reno de Stolzenfels e 
Rheinstein, assim como na residência de 
Babelsberg em Potsdam. 

Lugar: __________________________________ 
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António, Odivelas, Portugal  

Parece que todas as ruas de Évora aqui vêm 
dar. Aqui encontra a igreja, o antigo chafariz, o 
centro de informações turísticas e as arcadas 
que dão acesso a lojas, pastelarias e 
restaurantes. 
O seu nome lembra Geraldo Geraldes, O Sem 
Pavor, que conquistou a cidade aos mouros 
em 1167. 
É um lugar simpático e acolhedor que 
manteve as características tradicionais dos 
edifícios à sua volta. É um bom sítio para 
tomar um café e fica a menos de 5 minutos a 
pé das outras atrações da cidade: o Templo 
Diana, a Capela dos Ossos, a Universidade e a 
Sé. A não perder. 

Lugar: __________________________________ 

Waldir, Florianopolis, Brasil  

Um dos cartões postais de Lisboa. Torre em 
estilo Manuelino, fica próximo do Mosteiro 
dos Jerónimos junto a um belo gramado onde 
se pode sentar e passar uma tarde tranquila 
olhando para o Tejo. Dentro não é grande, e a 
escada em caracol é muito estreita. Pessoas 
com claustrofobia devem se preparar para a 
visita. Mas vale a pena subir na torre. A vista é 
muito bonita. Outra coisa: tem quase sempre 
fila. Então chegue cedo. O melhor é comprar 
as entradas antes. 
E já que está em Belém, não perca a fábrica 
dos pastéis de Belém que fica perto. Outra 
fila, mas vale a pena. 

Lugar: __________________________________ 

Valéria, São Paulo, Brasil  

É o Ex-libris da Cidade. Fiquei muito 
surpreendida pelo complexo como um todo e 
sua riqueza. Eles vendem um bilhete 
combinado com vários prédios (Biblioteca 
Joanina, a Capela de São Miguel, a Prisão 
Académica, a Sala dos Capelos, a Via Latina, a 
Sala do Exame Privado e ainda o Museu da 
Ciência). Achei caro mas no final valeu MUITO 
a pena. Adorei a Biblioteca Joanina 
(infelizmente não é possível tirar foto sem 
flash). 
Fiquei sabendo que é uma das universidades 
mais antigas do mundo ainda em 
funcionamento e a mais antiga Universidade 
de Portugal. 
Se tiver fôlego suba a torre. A vista sobre a 
cidade e o Mondego é deslumbrante. 

Lugar: __________________________________ 

 

 


