
ROTEIRO PARA PORTUGAL  E PARIS DE PEDRO MOBILIO 
 

PORTUGAL 
 
Vou Listar as Cidades de Norte a Sul. 
 
Porto 
 

Tem que comer um prato típico chamado Francesinha. É uma delícia. Não vou colocar 

foto do prato aqui, pois quero que você se surpreenda com ele. Além disso, deve com certeza 

andar pelas margens do rio do ouro, próximo a essa ponte: 

 

 
 
 Essa ponte divide a cidade do Porto e Vila Nova de Gaia. No lado do Porto, vale a pena 

gastar uma tarde para ver como a cidade parou no tempo e é muito bem preservada. Já no 

outro lado da ponte vale a pena ir as adegas para que se prove um clássico vinho do porto. Por 

ali existem várias. 

 

Aveiro 

 Perto da cidade do Porto existe uma cidade famosa chamada Aveiro. Ela é conhecida 

como a Amsterdã de Portugal. É uma cidade encantadora e vale a pena almoçar por lá. A 

comida é ótima e MUITO barata.  



 

 

Óbidos 

 Essa cidade é imperdível, fica entre Coimbra e Lisboa, e é cercada por uma Grande 

Muralha. Um passeio imperdível para quem gosta de história. A cidade vende doces muito 

saborosos, mas as lojas ficam entre as vielas da cidade. Tem que procurar muito bem! 

 

 

Lisboa 

 Lisboa é a capital e é uma cidade muito boa. Não se preocupe em andar de táxi por lá. 

É muito barato. Por exemplo: De Botafogo ao Santos Dumont por lá não passa de 5 euros. Os 

pontos chaves são: Museu do Descobrimento, Oceanário, Bairro Alto entre outros. 



 Mas o meu preferido por lá é a pastelaria de Belém, que fica no bairro chamado 

Fátima. 

 

 O pastel de Belém é muito bom e muito barato. Não deixe de comer um doce nessa 

padaria. E não deixe de comer um bom bacalhau com vinho pelas ruas de Lisboa. 

 

Sintra 

 É a única cidade que conheço ao redor de Lisboa. Por lá vale a pena subir até os famosos e 

belos castelos, mas melhor ainda é ir à doceria Piriquita I ou II. Elas  ficam na parte central da 

cidade e é muito simples achá-las. 

 

 

 Caso tenha tempo, recomendo que dê um passeio a região do Algarve.  Sagres, Lagos, 

Portimão e Albufeira são cidades belíssimas.  

 

 



FRANÇA 

Paris. 

 Como você bem sabe, Paris é espetacular. Vamos às dicas: 

 Temos os clássicos: Louvre, Musée D’Orsay, Torre Eiffel, Arco do Triunfo, 

Champs Elysées, Jardim de Luxemburgo, Igreja Notre Dame, Montmartre, Pantheon, 

Galeria Lafayette... 

  

Agora vamos aos não tão clássicos assim, mas meus preferidos:  

 - Igreja de Sainte Chapelle: 

 Ela fica próxima a Notre Dame,  super escondida, mas é maravilhosa e bem 

mais vazia que a Notre Dame. – Linha 4 Estação Cité 

 

  

Próximo dali fica o Quartier Latin, um ótimo lugar para Jantar com a família. Se 

gostar muito de vinho, peça sempre um Pichet nos restaurantes. É o vinho da casa. É 

mais barato e sempre uma delícia. 

 

 

 

 



 

- Torre de Montparnasse 

Esse lugar é fenomenal é pouco conhecido em Paris, pois não fica no centro. 

Essa torre é a torre mais alta de Paris, e é possível ir até o topo para que se veja uma 

vista absurda da cidade. Para se chegar nela, a estação é a Montparnasse Bienvenue 

(Linhas 4,6,12 e 13). Assim que você sair da estação você estará no pé da torre. Só vou 

colocar a foto da torre, aguardo seus comentários sobre a vista. 

  

 

- Opera. 

Outro ponto imperdível é a Opera de Paris. Recomendo que você entre nela 

para ver a arquitetura e os detalhes do prédio.  Estação Opera (linhas 3,7 e 8) 

 



Esse bairro da Opera é bastante refinado, e é ao redor da Opera que temos a 

Galeria Lafayette (Entre, veja o teto e os chineses e já pode sair). Outra atração é a loja 

dos Chocolates Lindt. 

 

- P’tit Grec. 

 Essa é a melhor dica de Paris. Se você não me mostrar uma foto sua 

comendo esse crepe ficarei bastante chateado. Para ir nesse crepe, você deve pegar a 

linha 7 até a estação Place Monge, cruzar a praça e chegou. O caminho está na figura 

abaixo. 

 

 

 



 

 

Essa rua é repleta de restaurantes, e se enjoar do crepe volte mais tarde para 

tomar um chopp por ali. 

 

- Dica do Chocolate.  

Os chocolates Lindt são caros, infelizmente. Mas uma boa opção é ir ao 

mercado MONOPRIX e escolher entre as muitas variedades boas de chocolate da casa 

que eles têm. A embalagem deles é clássica. Esse mercado tem em todo canto de 

Paris. 

 

 

 



- Dica de Programa de Paris:  

 

Certamente Paris estará ensolarada nessa época. Tente um dia lanchar com sua 

família no jardim da Torre Eiffel. Funciona assim: Você vai a um mercado e compra 

vinhos, queijos, sanduíches e outras guloseimas. Leve tudo para o Jardim da Torre 

Eiffel e coma lá, sentado. Você vai perceber que muitas pessoas fazem isso por lá. 

Outro local legal para fazer isso é na beira do rio Sena. Não deixe de perder um 

entardecer sequer por lá. Nessa época do verão o pôr do sol é sempre uma boa pedida 

e a noite chega por volta das 23 horas. 

Outra surpresa é passar o entardecer na Torre Eiffel e assim que escurecer, 

fique olhando para a torre nas horas cheias: (21:00, 22:00 até as 2:00). A sua família 

vai se surpreender.  

Não se preocupe com o horário do metrô, no verão ele costuma funcionar até a 

meia noite ou uma da manhã. Evite pegar táxis em Paris, pois os motoristas são muito 

chatos com tudo. Priorize sempre o metro/ônibus.  

Entre nas lojas de queijos e vinhos e fique a vontade para comprar um vinho 

maravilhoso e barato para os padrões brasileiros. 

- Segurança: 

Fique bem atento quando você estiver em locais muito movimentados. Lá você 

pode ser roubado sem perceber. Evite andar com muitos celulares e máquinas e não 

saia com todos os cartões e dinheiro de uma vez. Deixe algo no hotel para 

emergências. Fique alerta mas não precisa de paranoia. 

 

Aproveite bem essa viagem e as belas paisagens que estão por vir. 

 

Se precisar de algo não deixe de me contatar. 

Abraços 

Pedro Lima 

0 (21) 9 8608-9985 

 


