
O passeio de

Lisboa
Do início da Rua D. Pedro V ao fim da Rua da Escola Politécnica, passando
pelo Príncipe Real, as lojas, cafés e quiosques enchem-se de gente, a toda a
hora. Roteiro pela «zona da moda» da capital
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o final da tarde, vive-se o
Jardim França Borges, assim

designado em homenagem ao

jornalista republicano, mas

mais conhecido por Jardim do

Príncipe Real, como qualquer
outro jardim da cidade. Em redor das mesas,
um grupo de reformados joga as últimas carta-
das da sueca e termina a partida de dominó, en-

quanto, no parque infantil, os mais pequenos
dão «só mais uma» volta no baloiço, antes que

o lusco-fusco de lugar à noite. O portão do

gradeamento que rodeia a entrada do Reserva-
tório da Patriarcal ainda está aberto (ter-sáb
ioh-i7h3O, €1), mas o entra e sai de turistas já
lá vai. Ao descer os primeiros lanços daescada,
sente-se um calor húmido que vem das entra-
nhas do monumento. Construída entre 1860
e 1864, a grande cisterna é parte integrante
do Aqueduto das Aguas Livres e funciona
também como sala cultural, com concertos,

cspctáculos de bailado, lançamentos de livros.

exposições de fotografia, pintura e escultura.
Deste troço final do sistema que abastecia de

água a cidade, é possível visitartambém, com

marcação, a Galeria do Loreto, um percurso de

410 metros que termina no Miradouro de

S. Pedro de Alcântara (qua-sáb nh e 15K
T. 21 810 0215, €2).

Debaixo da grande copa do ccdro-do-Buça-
co- a primeira árvore de Lisboaa ser classifi-

cada como de interesse público e o verdadeiro

bilhctc-postal do jardim -, há quem aproveite
um dos bancos vazios para se sentar c enganar
a fome com umas fatias do Pizza a Pezzi (R.
D. Pedro V, 84, 12h-2h). Quem é frequentador
assíduo diz que o jardim perdeu algum do seu

encanto, depois das obras de requalificação
realizadas em 2009 pela Câmara Municipal.
«Arrancaram-se sebes, abateram-se árvores,

algumas de grande porte, substituiu-se o asfal-

to dos caminhos por terra batida e , em dias de

vento, não se podia estar aqui com o pó», conta
o designer Rui Mantero, 54 anos, a viver na
zona desde que nasceu. «Tinha imensas flores,

agora não, só a poeira parece ter assentado»,
constata. Lembra-se bem do realizador João

César Monteiro, sentado debaixo do cedro,
durante as filmagens de Vai e Vem, o seu último
filme. Depois, olha em volta e resume o que,
aos seus olhos, mudou, nestes últimos anos:

«Lojas novas, a abertura do Quiosque do
Refre sco, da Catarina Portas, o mercado de

antiguidades, tudo isso trouxe muita gente e

ate o quiosque do Oliveira ficou na moda.»



As cervejas
artesanàis
sào uma das
apostas do
novíssimo
Pub Lisboeta

Quem conhece (e bem) os cantos ao

jardim c, precisamente, o senhor Oliveira do

quiosque, oficialmente designado, do Príncipe
Real. Trinta e mais alguns anos são suficientes

para contar o que era o quê, antes desta onda
de lojas de roupa e comidas que foi tomando
conta da praça e das ruas da Escola Politécnica
e D. Pedro V. Às seis da tarde, a esplanada está

composta, com quem pede uma taça de vinho
branco fresco ou uma imperial acompanhada
de um pires de tremoços. Domingas, mulher
do senhor Oliveira, dá uma ajuda, depois de

sair do trabalho. «Há dez anos, trabalhava aqui
muita gente nas Finanças, serviços sociais,
reitoria da Universidade Nova, tribunal. Banco

de Portugal, c isso trazia pessoas que vinham
tratar de assuntos», recorda enquanto vai

apontando os edifícios. «O jardim enchia-se

àhora do almoço. Aquela retrosaria [Chique
c Baratinho, Rua D. Pedro V, 141-143 Jtem 10

metros quadrados mas vendiamais collants de

vidro que os pares de pernas», conta. «Depois,
tudo mudou de morada, as pessoas deixaram
devir, fecharam as lojas de antiguidades,
desapareceram as mercearias e a padaria, e

os proprietários tiveram que se virar para
outros negócios. As pessoas voltaram, mas é

outro tipo de gente e a retrosaria, hoje, não
vende nem um terço», resume. Dos palace-
tes c edifícios do século XIX construídos ao

redor da Praça do Príncipe Real, alguns foram
transformados em espaços comerciais que

juntam várias marcas e produtos àvenda: Real

Concept Store (20), 21 PR. Concept Store (21)
e Embaixada (26), os dois últimos propriedade
da Eastbanc, a sociedade imobiliária norte-
americana que detém uma grande parte dos

edifícios da zona. Em fase de comercialização
está também o Palacete Castilho (38-46),
com data de abertura mareada para março, e

aguardam-se novidades do Palacete Faria, que
acolheu a Liga dos Amigos dos Hospitais.

Entre as 7 e as 22 horas, embora haja noites
em que o horário se estende para lá do que
é o oficial, o vaivém de gente no quiosque
do Príncipe Real é constante: dos que saem
manhã cedo para o trabalho e bebem café

aos que aqui se juntam, ao final do dia, para
uma cerveja e dois dedos de conversa antes
do regresso a casa ou para «fazer agulha» até
à hora do jantar. «E uma casa familiar», diz o



senhor Oliveira com orgulho, «aqui fazem-se
amizades». São várias as vozes a confirmar que
este é um caminho especial dojardim. Mas
só durante a semana, porque , à exceçào do
último sábado de cada mês, quando acontece
a feira de artesanato, antiguidades e velharias,
o fim de semana do senhor Oliveira é para
descansar.

Animado está também o Pub Lisboeta (R.
D. Pedro V, 63), aberto nem há um mês.
«A inspiração veio dosgastro-pubsde
Londres e Nova lorque, reinventados pelos
chefes de cozinha. Quisemos criar aquilo que
seria um pub português, neste caso lisboeta»,
explica Diogo Martinez, o proprietário.
À carta de bebidas, que inclui tequila, whisky
e cerveja - com destaque para as portuguesas
e artesanais Vadia, Maldita e Sovina -Junta-
se uma ementa pensada «para partilhar, para
quando se sai do trabalho ou para horas mais

tardias, sem garfo e faca, num ambiente o
mais descontraído possível», pormenoriza.
Entre as cinco da tarde e as duas da manhã, há

carpaedo de carne, salmão e bacalhau, sopas
(tomate e basílico, brócolos e molho thai),
saladas, sanduíche de rosbife, montaditos
de atum, porco fumado ou salmão ou uns

cogumelos com ovos escalfados, entre
outras sugestões, sobremesas incluídas,
escritas agiz na parede. A partir de fevereiro,
o Pub Lisboeta vai abrirtodos os dias (por

enquanto encerra à terça-f eira) e logo às 10

da manhã, juntando à ementa um pequeno-
almoço «bem servido».

A esplanada
do quiosque do
sr. Oliveira c um
dos cantos mais
especiais do jardim

DECESTANAMÃO
Ao sábado de manhã, a zona norte dojardim é

a mais movimentada, com gente que se cruza
entre as onze bancas do mercado de produtos
biológicos (9h-i4h) . Afeira começou por se

realizar no Jardim de São Pedro de Alcântara,
mas a localização não agradava nem a feirantes
nem a clientes e em 2005 mudou-se para o

Príncipe Real. Entre novos e velhos, portugue-
ses e estrangeiros, residentes no bairro ou de

outros em seu redor, é bastante heterogéneo o

pitzztede pessoas que aqui vem para comprar,
essencialmente, legumes e fruta diretamente
aos produtores que ainda de madrugada se

fazem ao caminho da capital. Maria Rosa
trabalha há oito anos na banca da Biofrade,
com produção na Lourinhã, e diz que «com a

abertura das lojas de produtos trio pela cidade,
as pessoas deixaram de fazer aqui as compras
da semana». Ainda as sim, o mercado e stá

vivo e recomenda-se e hásempre quem seja

surpreendido, «a julgar que é novidade». Luísa

Ferreira de Almeida, da Quinta do Arneiro,
em Mafra, foi a última a juntar-se ao lote de

produtores no passado mé s de julho e garante
que o sábado de manhã é o «melhor da semana
de trabalho».

Compras feitas, há quem se sente depois

para um café no Quiosque do Refresco (seg-
dom Bh-ih), juntando-se aos que escolhem

a esplanada para ler os jornais do dia. E se as

mesas estão cheias, como por vezes acontece,
há sempre um banco do jardim para uma pausa
antes do regresso a casa. É o caso dabelga
Julie, a viverhá cinco meses em Lisboa «por
motivos de trabalho», diz em bom portuguè s.

Tem três filhos, todos a estudar no Liceu



Francês, e escolheu o Príncipe Real para morar

porque é, na sua opinião, a melhor parte da

cidade. «Onde é que, em janeiro, se pode estar
a tomar café num jardim, comum dia assim?»,

pergunta. «É o melhor exemplo de qualidade
de vida», remata.

Do outro lado da praça, no Orpheu Caffe

(Praça do Príncipe Reaí,s,ter-sáb 1211-24,

dom I2h-2oh), está tudo a postos para servir o

brunch. Do meio-dia às três e meia, aos fins de

semana e feriados, servem-se ovos mexidos

(simples, com espargos, alheira, tomate c

ervas aromáticas ou queijo), bacon, sumo de

laranja natural ou do dia, ao que se junta uma
mesa de buffet composta por pão, manteiga,
queijos, doces, quiche, cereais, iogurte, fruta
fresca, bolo caseiro e miniaturas (€l2 por pes-
soa) . Nos restantes dias da semana, as escolhas

variam entre os pregos cm bolo do caco - onde
se inclui o Prego Estrella servido durante a

Rota das Tapas e que ficou na ementa, feito de

cachaço de porco conf ecionado a baixa tempe-
ratura, espinafres frescos salteados e cebolada

com cenoura -, um prato do dia, sopas, saladas

e sobremesas. Tudo num ambiente que recria
os antigos cafés de Lisboa, com a música no
tom certo.

«Queremos ganhar
raízes aqui»,
diz a dona da loja
Amélie au Theatre

A PÉ, SEM CARRO

Quem conhece bem a zona é o encenador

Jorge Silva Melo, que não moralonge. «Sem-

pre andei por aqui c ate fui batizado na Igreja

de São Mamede», conta. Há dois anos e meio
mudou-se, com os Artistas Unidos, para o

Teatro da Politécnica, na entrada do Jardim
Botânico. Antigamente o bairro era conhecido

por serfrequentado pelos estudantes da Facul-

dade de Ciências, que alifuncionouentre 1911

e 1985 (um incêndio, em 1978, destruiu grande
parte das instalações) . Passou depois por um

período de abandono e de «uma certa triste-

za», recorda o encenador. Depois de muitas

voltas, com o projeto Sétima Colina, de Lisboa

Capital Europeia da Cultura, em 1994, pelo
meio, eis que se torna «zona da moda».

No entanto, nem tudo são elogios por aqui.
No Príncipe Real, é afalta de estacionamento

que mais preocupa os clientes de Nuno Gama,
(número 46 da Escola Politécnica) , lamenta
o estilista que , em breve, deve trocar o bairro

pela Avenida da Liberdade ou o Chiado. A mu-

dança, explica, servira também para «repensar
c evoluir para um conceito mais abrangente»,
acrescentando ao vestuário uma barbearia c

doces («não são todos os netos que têm o pri-
vilégio de ter uma avó que inventou a receita
das Tortas de Azeitão», conta).

Para deixar o carro, existe o parque de

estacionamento do Rato, peito do re staurante
Lisboa na Rota das Sedas. É o único parque
entre a Escola Politécnica e a D. Pedro V.

Depois, só mais longe, nas ruas do Salitre, São

Bento, Largo Camões ou da Misericórdia.

Quem começaro passeio neste extremo da

Rua da Escala Politécnica, não deve deixar de

entrar no número 167, para conhecer uma das

principais galerias de arte da cidade, a Galeria
de São Mamede, no interior de um edifício

pombalino, já depois da Procuradoria-Gcral
da República, do outro lado da rua, e ante s

da Igrejade São Mamede. As diversas salas,
distribuídas por dois andares, surpreendem
com os seus recantos e tetos abobadados, mas



são normalmente obras como as de Ccsariny,
Nadir Afonso, Cruzeiro Seixas, Paula Rego ou
Gonzalez Bravo que costumam prender os

olhares aqui dentro.
Umas portas antes, Carlos Martinho explica

que a Fruit Amour, inaugurada em dezem-
bro passado, «tem tudo a ver com fruta». Ali
fazem-se arranjos de fruta («não existia nada

semelhante no mercado, c umbomgi/f») para
comer ali ou para levar. K, ainda se serve sushi

de fruta e de legumes, sumos, tostas e saladas.

Nas prateleiras, existe ainda, para venda, fruta
de origem nacional em versão fresca, desidra-
tada ou em compotas, por exemplo.

Pode passar despercebida aos olhares

menos curiosos, mas o edifício amarelo onde
se instalou a Casa de São Mamede já ali está

desde 1758. Sabe-se que foi construído para
residência de um magistrado e que desde 1948

mantémafunção de receber hóspedes, primei-
ro como pensão, depois com a categoria hotel
de três estrelas que ainda tem (vale a pena
entrar, paraapreciar a escadaria e o vitral).

É por aqui que fica, na esquina, a B São Ma-
mede, um dos três espaços de José Luís Barbo-
sa e Leonor Barata, a dupla mais emblemática
desta zona da cidade

, que começou por abrir

aqui a Arquitectónica que se expandiu, durante

alguns anos, para um palácio no Príncipe Real

(coisa rara na altura) : a Empório Casa. Na
B São Mamedeve ndem vestuário, calçado,
acessórios e perfumes exclusivos. O conceito

replica-se um pouco mais à frente, no Espaço B

e no B Bazar.

Siga-se ruaforae espreite-se a Imprensa Na-
cional-Casa da Moeda, que ocupa um edifício
classificado como Património do Estado, ou,
mais à frente, os trabalhos bordados à mão
naCasa dos Tapetes de Arraiolos, que abriu

portas em 1959. Depois, deixe-se ficar a beber

um café c comer uma telha de amêndoa na
Confeitaria e Pastelaria Cister (103), uma das

mais emblemáticas da rua, fundada em 1860 e

frequentada pelo escritor Eça de Queirós nos

tempos de estudante.
O Museu Nacional de História Natural e da

Ciência, da Universidade de Lisboa (MNH-
NAC), assume-se como umespaço de educa-

ção, ciência e cultura e é de visita obrigatória.
No Jardim Botânico (entrada pela porta s4),
vencedor do Orçamento Participativo de Lis-

boa, com um projeto de renovação, as obras

começam em junho e hão-de prolongar-se por
18 meses, para melhorar caminhos e o sistema
de circulação de água, reabrir o portão que dá

acesso à Praça da Alegria, mas também criar
zonas relvadas c de esplanada, entre outras

infraestruturas, explica a animadora cultural

Raquel Barata e o bolseiro de História da Ci-
ência, David Felismino, os líderes do projeto,
que conta com a participação de José Pedro
Sousa Dias, diretor do MNHNAC. «Quere-
mos preservar e melhorar esta zona que tem

espécies representativas do mundo inteiro

para receber mais visitantes», sublinham.
Nos cerca de quatro hectares ainda vivem as

oliveiras originais, e também papagaios e peri-

quitos «fugitivos» e patos selvagens, atraídos

por esta grande mancha verde.

N' O Prego da
Peixada, há filas
para provar pregos
e hambúrgueres

ATÉ AO EXTREMO ORIENTE
A montra da loja Amélie au Théâtre (núme-
ros 69-71) há muito tempo que «vicia» quem
por ela passa, quer pelas peças originais de

designers e criadores nacionais que exibe quer
pela própria combinação e disposição. Amélia

Antunes, a sua proprietária, e também resi-

dente, de screve a zona como «muito turística c

com pouco estacionamento», mas é o seu lado
«moderno» que a seduz. «Queremos ganhar
raízes aqui», garante.

Para quem procura um novo penteado, o

cabeleireiro Royal (número 53) abriu portas há
dois anos (corte a partir de €26, com descon-

tos para estudantes) e não lhe tem faltado
clientela.

É mais àfrente que se concentram muitos
dos restaurantes da rua. O japonês Origami
Sushi Bar (número 27), com dez anos de

experiência, tem menu de degustação da casa,
àbase de 17 variedades de sushi, sashimi e

fusão, mas é à porta do novíssimo O Prego da
Peixaria (número 40, dos mesmos donos do
restaurante e peixaria Sea Me, no Chiado) , que
se formam filas diariamente. Todos querem
provar o hambúrguer de salmão e choco ou de

bacalhau, um dos pregos de carne de lombo ou
o de atum.

O café pode ficar para beber umas portas ao

lado, na pastelaria francesa Poison DAmour

(número 32), onde se podem provar as criações
deßrunaAlves.MflrieAHfoííKtte, LouisXlV,
Champanhe ou MoiiMnßonge são alguns nomes
dos bolos, que todos os dias seduzem os clien-
tes que aqui entram. Mário Matos dos Santos é

um deles - o diretor-geral da Fundação Casa de

Macau cruza-se connosco e logo nos aconselha:

«Quando sair daqui, façauma visita ao número

25, para conhecer a Fundação Casa de Macau! »



Já em direção ao número 25 da Praça
do Príncipe Real, impôs-se uma pequena
paragem, em frente de uma porta semiaber-

ta, a denunciar obras. Em poucos minutos,
conhecemos Ivo Batista, um dos responsáveis
do restaurante El Tomate (número 21) , aberto
recentemente no renovado Mercado do Bom
Sucesso, no Porto. Apartir de finais de feve-

reiro, o projeto gastronómico dos três amigos

portuenses Ivo Batista, Duarte Cunha eAprí-
gio Guimarãc s chegará a Lisboa. E, garante
Ivo, passará a ser possível «fazer uma visita ao

campo» sem sair do Príncipe Real.

Cumprindo a «promessa», seguimos para
a Fundação Casa Macau, que ocupa toda a

extensão de um primeiro andar, com vista

para a praça e o jardim. Uma visita guiada
desvendou-nos as várias salas onde sào feitas

as reuniões e as tertúlias, que podem ser

frequentadas pelos associados e interessa-
dos pela cultura macaense, assim como uma
biblioteca composta por cerca de quatro mil

livros, aberta ao público, com um grande acer-

vo documental especializado sobre a presença
portuguesa no Extremo Oriente.

NARUACOM NOME DE REI
Há quatro anos, Lidija Kolovrat foi a primeira
estilista a escolher este bairro para abrir a sua

loja. No número 79 da Rua D. Pedro V, encon-
trou uma casa com dois pisos e é aí que passa
os dias a trabalhar nas suas criações. «O atelie

apoiaaloja, estamos sempre a produzir peças

novas», diz. Agora a designei" nascida em 1962,
em Zenica, na Bósnia-Herzegovina, prepara-
se para alargar o seu negócio e para isso até já
anda em conversações com arquitetos. Espera,
em breve

, conseguir pôr em prática, no primei-
ro andar, algumas ideias que quer acrescentar
ao seu projeto, porque acredita que o Príncipe
Realtemfuturo.

Também Alexandra Moura se declara «uma

apaixonada» por esta zona. «É um bairro cheio
de carisma, personalidade c muito encanto»,
afirma a criadora de moda. Mudou-se há quase
dois anos c é no Alexandra Moura M A + S

(número 77) que vai desvendando as suas cole-

ções de roupa (a de primavera/Verão chega em

março) . Confessa que raramente tem tempo
para andar por estas ruas, mas elege os seus

lugares preferidos: «Gosto de ir àesplanada do

quiosque do Oliveira ou sentar-me um pouco
no Miradouro de São Pedro de Alcântara.»

Mesmocom àesplanada fechada (reabre
a 1 de fevereiro), não se perde o entusiasmo

na colorida Lost In Esplanada Bar (número
56), que a proprietária descreve como «uma
verdadeira fe sta da cor e da textura». Na D.

Pedro V, as lojas sucedem-se: da mais antiga, a

Panificação Reunida de S. Roque, que ocupa,
pelo menos desde 1840, este bonito edifício e

iniciou a sua atividade com o nome de Padaria

Italiana, amais recente moradora, a Sstore

(número 32-34) , aberta há menos de uma

semana, com várias marcas de roupa. Na pa-
daria, ouçamos as histórias da septuagenária
D. Maria da Conceição, que há4s anos serve os

clientes, de pão ou café. «O minha filha me dá

um pãozinho aí», disse-lhe o escritor brasileiro

Jorge Amado, uma vez, um episódio que
recorda com ternura. Ali se cruzam, muitas

vezes, artistas e cidadãos anónimos e também

jornalistas - como, neste dia, os da VISÃO e os

dojornal WashingtonPost...
Mesmo ao lado, chama a atenção uma

pequenalojabem iluminada, aObjectismo,
um antiquário no número 55, especializado
cm cerâmica portuguesa dos anos 40 aos 80,

que o arquiteto Nuno Cardoso e o sócio José

Nunes compram em feiras, por todo o País e

aqui expõem desde setembro. É também por
aqui que mora a Joalharia Antiquário D. Pedro
V (número 9) , com peças (algumas assinadas

pelas casas norte-americana Tiffany e a fran-
cesa Cartier, para dar dois exemplos) desde o
século XVIII até outras mais contemporâneas
mas com «um ceito classicismo», descreve

Carlos Pádua. Um passo ao lado, a Casa da
Praia (número 5), sopeio nome, faz lembrar o

verão durante o ano inteiro - mas agora são as

roupas quentes que ocupam os cabides.

Rua a cima ou rua a baixo, haveria muito
mais portas por onde entrar. O ideal mesmo é

deixar o carro longe c percorrer as ruas a pé, à

descoberta. E misturar-se no vaivém habitual

queporaquiacontecetodososdias. ©




