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A cidade está diferente, não há 
como negar – sobretudo porque  
há menos pessoas na rua –, mas  
o espírito empreendedor dos 
últimos anos não desapareceu com 
a pandemia. Entre lojas, restaurantes, 
hotéis e clubes, são várias as razões 
para sair de casa no mês que marca  
o regresso à rotina.

por Rita Caetano

Lisboa
A nova



No primeiro andar do número 
16 do Largo da Trindade, um 
trio de peso – arte, gastrono-
mia e hotelaria – juntou-se 
para dar origem ao The Art 
Gate, um projeto especial 
como se percebe mal nos 
abrem a porta. A experiência 
começa na galeria, uma sala 
ampla e luminosa que até ao 
final de setembro está ocu-
pada pela exposição Quase 
Nada, com curadoria de Joana 
Valsassina e Leonor Carrilho. 
O melhor local para apreciar 
as obras de arte de Claire de 
Santa Coloma, Francisca Aires 
Mateus, Horácio Frutuoso e 
Sara Chang Yan é um banco de 
madeira onde se pode sentar, 
obra da primeira artista. Peças 
de madeira, de papel ou feitas 
de som e de palavras certeiras 
compõem a mostra. Para quem 
for jantar, é também aqui que 
este começa, continuando na 
sala ao lado, onde todas as 
atenções se voltam para uma 
imponente mesa de madeira 
escura de Mircea Anghel, da 
Cabana Studio, que agora só 
pode ser partilhada por pes-
soas do mesmo grupo, mas 
cujo objetivo original era que 
fosse partilhada por desconhe-
cidos. Há ainda a hipótese de 
ficar na mesa do chef, que, 
neste caso, é um balcão que 
advém da bancada da cozinha 
onde Hugo Candeias e a sua 
equipa prepararam o menu de 
degustação (60€), que, como o 

próprio diz, “tem como base 
produtos portugueses, mas 
trabalhados com a técnica da 
gastronomia mexicana, uma 
junção rara no nosso País”. 

Dormidas exclusivas
O menu, com dez pratos e três 
sobremesas, divide-se em qua-
tro memoráveis momentos. O 
cocktail de maracujá, menta e 

café, o aguachile de amêijoa, a 
tosta crocante de sapateira, o 
tamboril confitado com molho 
de pinhões e o bolo de cho-
colate em folha de milho são 
alguns deles. Hugo Candeias, 
que antes do regresso a Portu-
gal liderava o Hoja Santa, de 
Albert Adriá, em Barcelona, 
quis inovar no pairing, ou seja, 
é possível escolher entre o de 
vinho e o de chás. Estes foram 
escolhidos com a ajuda de 

Sebastian Figue-
ras, da Companhia 
Portugueza dos 
Chás, e, curiosa-
mente, são servidos 
num copo de vinho 
“para se conseguir 
apreciar a sua cor 
e os seus aromas, à 
semelhança do se 
faz no serviço de vi-
nhos”, explica o chef.  

Uma obra de Vhils – uma por-
ta com um rosto esculpido – 
marca a entrada no hotel. Com 
apenas cinco suites (172,80€), 
decoradas com mobiliário de 
linhas modernas, que dá pro-
tagonismo às obras de arte 
de João Louro, Pedro Cabrita 
Reis, Daniel Blaufuks, Manuel 
Caeiro, Helena de Almeida e 
do já citado Vhils (pertencen-
tes a coleções privadas), o 
hotel tem muita luz natural. 
Todas as suites têm porme-
nores arquitetónicos interes-
santes, desde as que ocupam 
dois andares, ao teto original 
trabalhado da master suite que 
se destaca ainda pelo grande 
closet em madeira.

Café pet-friendly
Não muito longe, na rua de 
São Pedro de Alcântara, tam-
bém há novidades. Foi aí que 

rado por Daniela 
Franceschini, da 
Quiet Studios, que 
o descreve como 
“um projeto sobre 
luz e texturas de 
Portugal”. Para o 
menu, o chef João 

Silva criou pratos pensados 
para partilhar. Também é 
possível subir para beber um 
cocktail, uma das especialida-
des da casa.

Novo clube
Está na hora de deixar a zona 
do Chiado e do Bairro Alto e 
descer até à praça das Flores 
para entrar no 46, um clube 
liderado por Miguel Silva e 
Catarina Romano, dois amigos 
irrequietos que querem juntar 
num único local a atmosfera 
de Lisboa. O resultado é um 
espaço onde se pode comer, 
beber, comprar roupa da mar-
ca portuguesa sustentável Pa-
rallel e acessórios da israelita 
Sagia Kalisky, observar várias 
obras de arte e ouvir boa mú-
sica. "As cidades são feitas de 
pessoas, espaços, atmosferas 
e ideias, de clubes...  Aqui no 
46 cabe tudo isso: gente que 
pensa, gente que cria, gente 
que come e bebe, gente que vê, 
escuta, veste e navega por aí. 
Aqui respira-se bem. E pensa-
-se ainda melhor. Aqui somos 

todos sonhadores”, dizem os 
seus aventureiros criadores. 

Mais em baixo, na rua de São 
Bento, todos os caminhos vão 
dar ao número 396, onde abriu 
a loja de decoração Barracuda 
Interiors. Talvez já a conheça 
da Comporta, mas a loja de 
Lisboa tem um conceito um 
pouco diferente, como nos 
explica Alexandre Neiman, 
designer e fundador da marca: 
“Aqui, temos peças mais urba-
nas, mais sofisticadas, menos 

abriu o Rebel Café, um espaço 
pet-friendly, que quer ser um 
lugar de eleição para quem tra-
balha remotamente. Com uma 
decoração colorida e de linhas 
nórdicas, pode fazer aqui todas 
as refeições do dia (há iogurte 
com granola, sanduíches, qui-
ches e bolo de banana), tomar 
uma bebida, caso do flat white 
australiano (2,50€), ou comer 
um gelado da Gelatommy. 

Um elevador separa o Re-
bel do terraço do hotel The 
Lumiares. Não é novo, mas 
o Lumi Rooftop foi todo re-
novado, estando agora com 
uma atmosfera que lembra os 
terraços virados para o Medi-
terrâneo, mas com a sua des-
lumbrante vista para Lisboa e 
iluminado pela sua luz magní-
fica, que serviu de inspiração 
para toda a decoração, dentro 
e fora de portas. Lá fora, as 
mesas de pedra, as buganví-
lias amarelas e os candeeiros, 
produzidos numa das latoarias 
mais antigas de Lisboa, mar-
cam a diferença. Tal como o 
Rebel Café, o Lumi foi deco-

rústicas, mas feitas também 
por artesões portugueses”. A 
madeira, a cerâmica e o latão 
são os materiais que mais tra-
balha para a criação da linha 
própria. O último material foi 
uma descoberta já em Portu-
gal, o país que o inspirou para 
criar. As linhas das peças são 
simples e materializam a sua 
preferência pelo design das 
várias décadas do século XX.

Moda sustentável
O próximo passo é subir até 
Campo de Ourique, onde se 
encontra a novíssima loja da 
ISTO, marca portuguesa co-
nhecida pela coleção de bási-
cos feitos com materiais orgâ-
nicos, com qualidade e com 
uma política de preços trans-
parente. A loja, na rua Tenente 
Ferreira Durão, segue a linha 
de pensamento da marca: é mi-

nimalista, pintada 
com cores pastel e 
onde se destacam 
os charriots com as 
T-shirts, camisas e 
calças feitas de li-
nho e algodão. Des-
de abril, a marca, 
que começou por 
ser feita a pensar 
em exclusivo nos 

homens, passou a ter uma 
coleção feminina de T-shirts 
e camisas, e brevemente será 
enriquecida “com camisolas 
de lã merino e calças de gan-
ga de corte clássico”, conta 
Pedro Gaspar, um dos sócios 
da ISTO, que acredita que 
“os valores da marca, como a 
sustentabilidade, o não estar 
dependente das tendências 

LIFESTYLE88 89

SABERVIVER.PT •  setembro 2020

F
R

A
N

C
IS

C
O

 N
O

G
U

E
IR

A
; L

U
IS

 F
E

R
R

A
Z

cultura

LUMI ROOFTOP

ISTO.

BARRACUDA

46

THE REBEL

THE REBEL

THE ART GATE

THE ART GATE

THE ART GATE



nem da sazonalidade ganha-
ram ainda mais força com  
a pandemia”.

Da América Latina 
para Portugal
Nas docas de Santo Amaro 
também há novidades. Desta 
vez, o grupo Capricciosa apos-
tou na gastronomia da Améri-
ca Latina para ser vizinha da 
Doca de Santo. Mal se entra 
no LAT.A, percebe-se que é 
um local para passar um bom 
momento. Aqui, viaja-se pelo 
sul do continente americano, 
tal como nos mostram a carta 
com pratos vindos do Brasil, 
Chile, México, Colômbia, Ar-
gentina e Peru, e a decoração 
alusiva a vários países dessa 
parte do mundo (caso das es-
cadas que levam à mezzanine, 
que lembram a Escadaria Sé-
lon, no Rio de Janeiro). Prove 
o ceviche de peixe branco (9€), 
o aguachile de corvina (9,50€), 
os pastéis de frango e catupiry 
(5€), os tacos (7€) e as empa-
nadas de queijo e cebola (5€) 
e viaje pelos sabores do outro 
lado do mundo. No bar, não 

faltam as margaritas, mojitos, 
caipirinhas e piscos, bem como 
cocktails sem álcool.

Continuando sempre junto 
ao rio Tejo, encontra outro lo-
cal novo da cidade: o ZunZum 
Gastrobar, da chef Marlene 
Vieira, situado no Terminal 
de Cruzeiros de Lisboa, que 
deveria ter aberto em março, 
não fosse a pandemia. A sala 
toda envidraçada é abraçada 
pela luz de Lisboa e pelo casa-
rio de Alfama. Na decoração, 
destacam-se os pormenores 
em vermelho, cor também 
escolhida para a espanada. 
O balcão, que originalmente 
foi pensado para saborear um 
menu de degustação de sobre-
mesas – ideia que, por agora, 

fica em standby 
devido às medidas 
de distanciamento 

versão nova de doces tradicio-
nais, como o arroz-doce (5€).

Do chocolate para o 
café
Continuando na senda dos 
doces, a próxima paragem é 
na rua da Prata, onde abriu a 
Chocolataria Equador, basta 
estar à porta para sentir o aro-
ma inebriante do chocolate. Lá 
dentro, encontra uma loja que 
faz recordar os armazéns de 
cacau de São Tomé e, claro, as 
tabletes, os bombons e as favas 
de cacau da marca artesanal 
portuense. 

Ainda na Baixa, mais pre-
cisamente no largo da Anun-
ciada, abriu a mais recente 
Simpli Coffee. Mário Caja-
da, o proprietário e mentor 
do projeto, é um apaixonado 
por café e quer que os portu-
gueses saibam mais sobre a 
bebida que tanto consomem. 
“Servimos um café de especia-
lidade, 100 por cento arábica, 

mais frutado, mais aromático 
e com menor concentração de 
cafeína, porque aquela espécie 
é cultivada em altitudes acima 
dos 1050 metros, onde a tem-
peratura é mais fresca e o fruto 
amadurece mais lentamente, 
produzindo grãos mais densos, 
que concentram mais açúcar 
e ácidos orgânicos”, explica. 
A torra também é muito im-
portante e, neste caso, demo-
ra apenas sete a oito minutos, 
em vez dos habituais 24, o que 
permite extrair as valências 
máximas do produto. 

O expresso vem para a mesa 
com um bilhete de identida-
de, mas há outras técnicas de 
café para serem degustadas. 
Enquanto o bom tempo se 
mantiver, é de provar o café 

social – marca a 
entrada. Há ainda 
uma loja com pro-
dutos portugueses 
que a chef aprecia, 
até porque aqui o 
que é nacional tem 
primazia. “Os in-
gredientes são por-
tugueses, as técni-
cas são do mundo”, 
sublinha Marlene 
Vieira, que na 
ementa tem ver-
dadeiras delícias, 
caso da sapateira e 
abacate sobre uma 
mini-piza (12€), a tartelete de 
bacalhau (9€) e a carbonara de 
aipo e legumes da época (10€). 
As sobremesas não são apenas 
um pormenor, também aqui a 
chef quer primar pela diferença 
e é possível experimentar uma 

46
Onde: Pç. das 
Flores, 26, Lisboa.
Quando: De 
quarta-feira  
a sábado, das 17h  
às 21h30.
instagram.
com/46_lisboa

BARRACUDA 
INTERIORS
Onde: R. de São 
Bento, 396, Lisboa.
Quando: De 
terça-feira  
a sábado,  
das 11h às 13h  
e das 15h às 19h.
barracuda-
comporta.com

CHOCOLATARIA 
EQUADOR

Onde: R. da Prata, 
97, Lisboa.
Quando: De 
segunda-feira  
a sábado, das  
11h às 19h.
cacaoequador.
pt

ISTO.
Onde: R. Tenente 
Ferreira Durão, 
70, Campo de 
Ourique, Lisboa.
Quando: De 
segunda-feira  
a sábado,  
das 11h às 19h.
isto.pt

LAT.A
Onde: Armazém 
CP, Doca de Santo 
Amaro.

Quando: Todos  
os dias, das 12h  
às 15h30 e das  
18h às 23h.
lata.com.pt

LUCKY NR 5
Onde: R. Dona 
Filipa de Vilhena,  
19 C, Lisboa.
Quando: De 
segunda a sexta-
-feira, das 12h às 
15h e das 19h30 
às 24h.

LUMI ROOFTOP
Onde: R. do Diário 
de Notícias 142, 
Lisboa.
Quando: Todos os 
dias, das 7h30 às 
24h. thelumiares.
com

REBEL CAFÉ
Onde: R.  
de São Pedro 
de Alcântara, 
35 (Bairro Alto), 
Lisboa.
Quando: Todos 
os dias, das 8h30 
às 18h30 (ao fim 
de semana, abre 
às 9h).

THE ART GATE
Onde: Lg da 
Trindade, 16,  
1.º Esq., Lisboa
Quando: Galeria, 
de segunda- 
-feira a domingo, 
das 12h às 20h 
por marcação; 
Restaurante,  
de quarta-feira  
a domingo, às 20h, 

só com reserva.
theartgate.com

ZUNZUM 
GASTROBAR
Onde: Edifício 
Norte, Doca do 
Jardim do Tabaco, 
Terminal  
de Cruzeiros  
de Lisboa.
Quando:  
De quarta-feira  
a domingo, 
 das 17h às 23h.
zunzum.pt

SIMPLI COFFEE
Onde: Lg. da 
Anunciada, Lisboa.
Quando: Todos 
os dias, das 8h  
às 20h.
simpli.pt

frio servido com uma rodela 
de laranja e gelo, depois de ser 
filtrado lentamente. Como a 
sustentabilidade é uma ban-
deira da Simpli Coffee, as cáp-
sulas são biodegradáveis.

A última paragem desta via-
gem pelos novos locais da ca-
pital fica situada nas Avenidas 
Novas, junto à sede da Caixa 
Geral de Depósitos. O restau-
rante Lucky Nr5, cujas obras 
foram feitas em pleno confi-
namento, tem uma carta que 
se divide simplesmente em 
Raw (crus) e Cooked (cozinha-
dos), elaborada pelo chef Abel 

Moura e Cunha, discípulo de 
Paulo Morais, daí que não seja 
de estranhar que o peixe seja 
a estrela da casa, se bem que 
também tenha pratos de carne 
maturada. A massa fria udon 
com peixe do dia, cebolo, pon-
zo, coentros e sorbet de limão 
(11€) é mesmo para provar. 
Só lhe dizemos que as suas 
papilas gustativas vão ser sur-
preendidas. Se gosta de baos, 
no Lucky Nr5 são feitos com 
caranguejo de casca mole frito 
e chutney de ananás (11€), uma 
junção certeira. Tem esplana-
da e serviço de take-away.
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