
PASSADO, PRESENTE
E FUTURO
LISBOA Chocolates, lições de história e um parque verde com

espécies de todo o mundo são motivos pelos quais vale a pena
olhar para a Rua de Belém com novos olhos, texto de andré rosa

Chamava-se

Rua do Resle-

10, mas o rei D. Manuel I or-

denou a mudança do nome

quando da construção do Mos-

teiro da Ordem de São Jcrónimo

(Mosteiro dos lerónimos), no iní-
cio do século xvi. Unindo a Pra-

ça Afonso de Albuquerque com

o Palácio de Belém e o I ,argo dos

lerónimos, enquanlo símbolos

dos poderes político e religioso,
a Rua Direita de Belém ficava dis-

tante da cidade c era acessívclpor
barcos a vapor. Contudo, a partir
de 1837 ganhou uma atrativida-
de que se manteria até hoje: a Fá-

brica dos Pastéis de Belém, feitos

com uma receita do convénio já
extinto por consequência da ex-

pulsão das ordens religiosas. Ho-

je, são vendidos a um ritmo de 20

mil por dia e é por eles que milha-
res de turistas e alguns lisboetas

procuram a zona, mas há muito

mais para ver nesta artéria de 200

metros rica em património. Além

do pelourinho dos Távora, escon-

dido como que a fazer esquecer
um dos episódios mais duros da

história de Portugal, é ali que pas-
sa desde 1901 a primeira carreira

elétrica da Carris, um verdadei-

ro poslalda cidade - e uma boleia

para partir à descoberta. •

01
JARDIM BOTÂNICO TROPICAL,

LARGO DOS JERÓNIMOS

Cerca de seiscentas espécies tropi-
cais e subtropicais podem ser admira-
dasnum passeio entre palmeiras cen-
tenárias e plantas raras, neste jardim
de cinco hectares aberto desde 1906
e que em 2015 passou para a Univer-

sidade de Lisboa (que o vai remodelar

em breve). César Garcia, botânico de

43 anos, fala dele com paixão na voz

e revela onde fica cada estufa e espé-
cie exótica. No verão, o parque c ide-
al para fugir ao calor e ver animais co-

mo esquilos, gansos, garças e pavões.



02
LISBON CAFÉ, LG. DOS JERÓNIMOS, 4-A

Tiago Silva foi a casa dos tios e dos

avós buscar mobiliário antigo - co-
mo sofás, mesas e máquinas de

costura que são autênticas relíquias
- para decorar o espaço do reno-
vado Lisbon Café, anteriormente
uma casa especializada em wraps.
A ofprta ainda passa pnr aí (menu
de wrap, chips e bebida a 8,50 eu-
ros), mas estendeu-se às tostas e

às saladas. Na esplanada, pode-
-sealmoçar ou lancharcom um sumo
do dia ou uma limonada, das UhOO
às 18h00. Encerra à segunda.

03
PELOURINHO DOS TÁVORA

No Beco do Chão Salgado está um

obelisco de cinco metros a simboli-
zar cada um dos Távora condenados

à morte pelo rei D. José I, em 1758, por
serem alegados autores de um aten-
tado à vida do rei. Os títulos da fa-
mília foram confiscados e o chão foi

salgado, impedindo qualquer tipo de

construção, mas no reinado seguinte
essa ordem caiu e o obelisco ficou até

hoje psrnndido num bpco.

04
HONORATO HAMBÚRGUERES

ARTESANAIS, 116

Filial daquela que foi das primeiras -
senão a primeira - hambúrguerias
artcsanais a instalar-se na cidade,
deu origem a toda uma nova geração
de restaurantes do género espalha-
dos pelo país. A fama deve-se ao sa-
bor dos 14 hambúrgueres da carta,
também disponíveis em versão mi-
ni e acompanhados de batatas casei-

ras e maionese dealho. O hambúrguer
Honorato, por exemplo, leva maione-

se, milho, alface, tomate, bacon, ovo e

cheddar Para beber, ha cocktails e gin.
Das 12h00 as OOhOO (fim de sema-

na, até às 02h00). Nao encerra. Preço
médio- 13 euros.

05
PASTÉIS DE BELÉM, B

4

Vinte mil pastéis por ano é, segun-
do um artigo do Diário de Notícias',

quanto vende a fábrica dos Pastéis

de Belém. Um número que pode não

surpreender, a avaliar péla filade luris-

faselisboelasque se estende, muitas

vezes, até ao fundo da rua com vis-
ta para o Mosteiro dos Jcrónimos, Foi

dé lá que chegou a receita original dos

pastéis - qt ip continua guardada nu-
ma sala acessível apenasaos mestres

pasteleiros e aos donos do negócio -
vendidos desde 1837 e considera-
dos uma verdadeira instituição. Pre-

ço- 1,05 éuros (un ) Nao encerra

06
ARCÁDIA, 53

Entrar nesta loja, cuja imitação de

azulejos na parede ao fundo atrai logo

a atenção, é conhecer os 85 anos de

história da marca portuense conhe-
cida pelos bombons, pelas línçuas de

gato e pelas amêndoas de licor feitos

artesanalmente até hoje. Os choco-

lates com ganache de vinho do por-
to c os cálices de vinho estão entre os

mais vendidos, seguindo na mala de

turistas para o Brasil, os EUA e até o

Japão. Muitos dos clientes confessam

que entram na loja - onde também há

chocolate quente e gelados - atraídos

pelo agradável cheiroa chocolate Não

encerra

07
TRAVESSA DAERMIDA,

TRAVESSA DO HARTA PINTO, 21

Por ser estreita e comprida, é preciso

olhar adiante para ver o 'Pato Mudo'

num grande painel de azulejos so-
bre um dos muros do Jardim Botâni-
rn Tropical p pprcehpr o qupali há dp

drerente: o Projeto Travessa da Er-

mida, fundado em 2008 na Ermida
de Nossa Senhora da Conceição (que
data do século xvm), com design na

fachada e queacolhe exposições de

arte urbana e contemporânea. O pro-
jeto privado, de utilidade publica, in-
clui também os espaços comerciais

Enoteca de Belém e Joalharia Ale-
xandra Corte-Real, ambos na Tra-

vessa do Marta Pinto.

08
MUSEU DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA,

PRAÇA AFONSO OEALBUQUERQUE

Este museu, inaugurado há 14 anos

num antigo edifício coladoao Palácio

de Belém, dá a conhecer ostrês ciclos

históricos da República Portuguesa.
A coleção teve origem nos presen-
tes de Estado deixados entre 1978
e 1986 à Presidência da República
pelo general Ramalho Eanes e numa

posterior recolha exaustiva de ou-
tros presentes junto de várias insti-

tuições e descendentes de ex-che-
fes de Estado. O percurso termina
numa abordagem dos poderes, fun-

ções e atívidade dos presidentes. A

entrada (5 euros) inclui visita ao Pa-
lãcío de Belém.


