
Está desde 1867 a coscuvilhar os céus de
Lisboa a partir da zona da Tapada da Ajuda.
É o sítio em Portugal que defineaHora Legal
(a hora mais certa de todas as horas cenas),
um lugar importante para a investigação
astronómica nacionalenão só -aprimeira
chamada telefónica em Portugal ligou o Rei

D. Luís ao Observatório. Há visitas guiadas
de 90 minutos que contam a história daquele
edifícioedos instrumentos usados para ficara
ver estrelas. Acontecem nos dias úteis durante
o horário de expediente do observatório,

apenas em grupos de, no máximo, 25 pessoas.
As marcações têmdesercomummínimode
14 dias de antecedência pelo e-mail geral®
museus.ul.pt ou pelo telefone 21 392 1808.

Conhecer o Palácio
dos Marqueses de Fronteira -
Ah, Sintra é muito bonito e tal, mas não é

preciso irtão longe para ver palácios dignos de

um conto de fadas. O jardim deste Paláciodos

Marqueses de Fronteira é motivo suficiente

para fazer uma visita - um dos 2 50 mais
belos jardins do mundo, de acordo com o The

Gardener's Garden, da Phaidon -, mas há
sal as e mai s salas por onde podemos passear
e fingir que estamos a fazer uma prospecção
imobiliária: "Achaticequeistodeve ser para
limpar." Os jardins são visitáveis de segunda
a sábado por 36. 0 interior só pode ser visto
através de visita guiada, de segunda a sábado

às ll.OOeàs 12.00. Aentrada custa 7,so€ejá
inclui os jardins.

Ir ali ao lado ao Palácio da Ajuda
É um dos mais incríveis monumentos da
cidade e se calhar não mete lá os pés desde

uma visita de estudo do 9o ano, não é?

Aproveite para regressar como um adulto

bem-comportado e deslumbre-se como único
palácio visitável em Lisboa que está tal e qual
como quando era habitado. Aliás, parece que
está tudo à espera que o rei volte. O que nos
dá uma ideia: tente visitá-lo numa manhã de

nevoeiro. -» Largo da Ajuda, Qui-Terdas IOtiOO às 18h00

(as salas começam a fechara partirdas 17M5). Entrada: s€.

É possíve 1 ir do Arco do Cego
(Campo Pequeno) até Monsanto

sem sair de uma ciclovia. O caminho
é quase todo plano e no Parque

Florestal encontra 42 km de vias
ciciáveis - e nadaplanas.


