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AANKOMST IN LISSABON

AANKOMST IN LISSABON
Met het vliegtuig
VANAF DE INTERNATIONALE
LUCHTHAVEN PORTELA

Ca. 6 km ten noorden van het centrum.
Metro – De rode metrolijn brengt u in
30 min. naar het centrum.
Busverbindingen – Aerobus 1 rijdt
in 30 min. naar het centrum (Rossio,
Praça do Comércio, Cais do Sodré) (om
de 20 min., 7.00-23.00 u). Aerobus 2
rijdt naar het financiële stadsdeel
(Entrecampos, Sete Rios, Praça de
Espanha, Avenida José Malhoa) (om de
30 min., 7.30-23.00 u). Kaartje: € 3,50
(de hele dag geldig op het openbaar
vervoer, behalve de metro). Bus 208
(Cais do Sodré) rijdt in 45 min. naar het
centrum (0.30-5.35 u). Bus 705 gaat
naar het Estação do Oriente (enkel op

VERVOER
Dienstregeling: metro 6.301.00 u; bussen en trams 7.00-1.00 u.
Interessante formules:
Carte Viva Viagem/7 Colinas –
Geldig op metro, tram, bus en kabelspoor - herlaadbaar naar wens
(€ 0,50 voor de pas) (T blz. 16).
Lisboa Card – Verkrijgbaar bij
de toeristenbureaus (T blz. 14).
Onbeperkt gebruik van het openbaar vervoer en gratis toegang tot
of korting in musea - € 18,50/24 u;
€ 31,50/48 u; € 39/72 u.

weekdagen), bus 744 naar het Praça
Marquês de Pombal, bus 783 naar
Amoreiras. Kaartje: € 1,80 (op de bus).
Trajecten en netkaart: www.carris.pt
Taxi’s – Reken op ongeveer € 15 voor
een ritje naar het centrum (toeslag
voor bagage € 1,60), € 18 op feestdagen en ‘s nachts. De voucher (voorafbetaald kaartje) is te verkrijgen aan de
kiosk Ask Me Lisboa voor € 16. Het is
soms iets duurder, maar zo vermijdt u
misverstanden (T ‘Taxi’, blz. 19).
Diensten – Wisselkantoor, postkantoor
en pinautomaat in de aankomsthal.
Handig is de kiosk Ask Me Lisboa
(t 218 450 660, 7.00-24.00 u): plattegronden, brochures, hotelreserveringen,
verkoop van de Lisboa Card (T blz. 15)
en de voucher voor taxi’s.

Met de trein
Alle internationale treinen (of de
treinen uit het noorden van het land)
houden halt in het Estação do Oriente,
aan de rand van het Parque das Nações.
Van hieruit rijden ze verder tot hun eindstation, het Estação Santa Apolónia,
dicht bij het centrum. Daar vindt u
een onthaalkiosk voor toeristen
(t 218 821 606 - di.-za. 7.30-21.30 u).
Estação do Cais do Sodré – Treinen
naar Estoril en Cascais (om de 20 min.,
5.30-1.30 u; reisduur: 40 min).
Estação do Rossio – Treinen naar de
westkust en Sintra (om de 30 min.,
6.00-1.00 u; reisduur: 35 min).
Informatie: t 707 210 220 www.cp.pt
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WAT U NIET MAG MISSEN
Onze favoriete ‘mooiste plekjes’

1

2

4

Torre de Belémaaa
Buiten de vouwkaart, via A8 - T blz. 83

3

Palácio dos Marqueses
de Fronteiraaaa
Vouwkaart A1-2 - T blz. 94

Museu Nacional de Arte Antigaaaa
Vouwkaart C7 - T blz. 72

4

Mosteiro dos Jerónimosaaa
Buiten de vouwkaart, via A8 - T blz. 79

WAT U NIET MAG MISSEN

5

Museu Calouste Gulbenkianaaa
Vouwkaart D2 - T blz. 91

6

Alfamaaa
Vouwkaart F6-7 - T blz. 36

7

8
5

Praça do Comércioaa
Vouwkaart E-F7 - T blz. 34

Elevador de Santa Justaaa
Vouwkaart E6 - T blz. 55

9

Parque das Naçõesaa
Buiten de vouwkaart, via H3 - T blz. 74

10

Miradouro da Senhora do Monteaa
Vouwkaart F5 - T blz. 47

WELKOM IN LISSABON

HOOGTEPUNTEN VAN MICHELIN
Í Verken de smalle steegjes aan
boord van tram 28 om een volledig
beeld te krijgen van het centrum van
Lissabon. Supertoeristisch maar een
absolute aanrader om uzelf helemaal
onder te dompelen in de sfeer van de
stad! T blz. 17.
Í Werp een blik op de stad vanuit de
hoogte, vanaf een van de miradouros.
Lissabon is gebouwd op zeven heuvels.
Vanaf de vele uitzichtpunten krijgt u
Lissabon telkens vanuit een andere
hoek te zien. De uitzichtpunten zijn
uitgerust met banken en een kiosk
waar u iets kunt drinken. Om even
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tot rust te komen en weg te dromen.
T blz. 40, 47 en 62.
Í Geniet van een kop koffie op een
terras aan het Praça do Comércio.
Het plein wordt omringd door
sierlijke, saffraankleurige panden in
neoklassieke stijl, en in het midden
prijkt het ruiterstandbeeld van
koning Jozef I. Het is een van de
mooiste pleinen van Europa, met
een schitterend uitzicht op de Taag.
T blz. 34.
Í Ga iets drinken in een van de bars
in de Bairro Alto en de Chiado, met hun
gedurfde en vernieuwende interieurs.
U luistert er naar uiteenlopende genres
muziek terwijl u geniet van de beste
Portugese wijnen of heerlijke cocktails.
T blz. 114.

Í Het zou onvergeeflijk zijn als u
in Lissabon niet zou proeven van
de pastéis de nata! Waar? In een
van de met azulejo’s versierde
zalen van de Antiga Confeitaria in
Belém natuurlijk! T blz. 117.

© P. Hauser/hemis.fr

Í Bewonder de bijzonder weelderige
inrichting van de Capela de São João
Baptista in de Igreja de São Roque, een
barokparel die in Rome werd gebouwd
en naar Lissabon werd overgebracht.
T blz. 61.
De ingang van bar Pensão Amor in de wijk Chiado

© J. Arnold/hemis.fr
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Het Praça do Comércio biedt een schitterend uitzicht op de Taag.

Í Slenter rond in de rustige, chique
wijk Lapa, met de grote, mooie,
pastelkleurige gebouwen. Eindig uw
wandeling in de prachtige Jardim da
Estrela. T blz. 67.
Í Zoek het hogerop: de Elevador de
Santa Justa laat de drukte van Baixa in
een mum van tijd achter zich en brengt
u naar een schaduwrijk pleintje boven
in de Chiado. T blz. 55.
Í Laat de stad even achter u
en maak een uitstap naar het
romantische Sintra, met de weelderige paleizen en vegetatie en de
uitgestrekte parken vol verrassingen. T blz. 99.

Í Ontdek de collectie Portugese
primitieven in het Museu Nacional de
Arte Antiga en het veelluik Aanbidding
van de H. Vincentius, een groepsportret
met enkele grote ontdekkingsreizigers.
T blz. 72.
Í Las een winkelsessie langs trendy
winkels in. De buurt rond het Praça do
Príncipe Real, waar veel hippe winkels
en restaurants zijn gevestigd, bewijst
dat de crisis de creativiteit van de
Portugese ontwerpers niet aantast.
Integendeel! T blz. 64.
Í Maak op unieke wijze kennis met
de gastronomie van Portugal en
Lissabon in de Mercado da Ribeira
door aan te schuiven aan een van de
lange tafels, te midden van de menigte.
T blz. 73.
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DE REIS VOORBEREIDEN
Formaliteiten
Verplicht identiteitsbewijs – Geldige
identiteitskaart of geldig paspoort.
Visum – Inwoners van de Europese
Unie hebben geen visum nodig.
Douane – Krachtens het akkoord van
Schengen wordt geen enkele controle
uitgevoerd bij het oversteken van de
grenzen binnen de Europese Unie.
Wanneer u het land binnenkomt via
een land dat geen deel uitmaakt van de
Europese Unie, moet u langs de douane
passeren en de goederen aangeven die
u mee hebt.
12

Geldzaken
De munteenheid is de euro.
Creditcards – Visa, Premier, Eurocard,
Mastercard, American Express worden
algemeen aanvaard in Lissabon en in de
meeste hotels, restaurants, winkels en
multibancos (pinautomaten). Opgelet: in
heel wat kleine restaurants en pensions
worden geen creditcards aanvaard.
T ‘Banken’, blz. 15. In geval van verlies
van uw bankpas of creditcard: zie het
kader ‘Noodnummers’, blz. 16.

Gezondheid
Of u nu voor een weekend of voor een
langere periode naar Portugal reist, zorg
voor een Europese ziekteverzekeringskaart. U vraagt deze kaart gratis aan bij
uw zorgverzekeraar. De kaart geldt in
alle lidstaten van de Europese Unie en is
persoonsgebonden (ieder lid van
het gezin heeft dus een eigen kaart

nodig, ook de kinderen). Let wel,
deze ziekteverzekeringskaart is niet
geldig voor zorg die u krijgt in privéinstellingen. (T Bij problemen ter
plaatse, zie ‘Gezondheid’, blz. 15, en
het kader ‘Noodnummers’, blz. 16).

Het beste seizoen
Het hele jaar door kent Lissabon een
zacht, gematigd en zonnig klimaat. De
gemiddelde jaartemperatuur bedraagt
17 °C.
Zomer – Juli en augustus zijn de warmste maanden (27 tot 28 °C) maar door
de nabijheid van de oceaan waait bijna
altijd een verkoelende zeebries over
de stad.
Winter – Het is vochtig en fris maar wel
zonnig (13 tot 17 °C).
In welk seizoen reist u het best
naar Lissabon? – De lente en de herfst
zijn de ideale seizoenen om de Portugese
hoofdstad te ontdekken. In de lente
staan de parken en tuinen in bloei. De
terrasjes van cafés en restaurants komen
weer tot leven. April is aantrekkelijk
voor de plechtigheden van de Semana
Santa (Heilige Week). Ook juni is best
aan te raden door de feestelijkheden
rond Santo António (rond 13 juni). In het
najaar heersen bijzonder aangename
temperaturen (de gemiddelde temperatuur bedraagt 22 tot 26 °C).

Met de trein
Alle internationale treinen houden
halt in het Estação do Oriente, een
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Het bijzondere Estaçao do Oriente, het Ooststation, werd ontworpen door Santiago Calatrava.

futuristisch multimodaal station (bus,
trein, metro) dat ter gelegenheid
van Expo ‘98 werd gebouwd aan de
rand van het Parque das Nações. Ook
de treinen uit het noorden en het
centrum van het land stoppen hier
alvorens verder te rijden naar het eindstation, het Estação Santa Apolónia,
dat zich dicht bij het stadscentrum
bevindt.
Van Brussel/Amsterdam – www.
thalys.com. Tijdrovend. Vanuit Brussel
en Amsterdam neemt u de Thalys naar
Parijs, dan de tgv naar Irun (Spanje)
en dan moet u met de nachttrein naar
Lissabon. Niet meteen aanbevolen.
T ‘Aankomst in Lissabon’, blz. 3 en de
website van de Portugese spoorwegen
(Engels en Portugees): www.cp.pt.

Met het vliegtuig
Internationale luchthaven Portela
de Sacavém (t 218 413 700 www.ana.pt). T ‘Aankomst in
Lissabon’, blz. 3.
Tickets voor reizen in de zomer worden
het best enkele maanden van tevoren
gereserveerd omdat veel Portugezen
die in het buitenland verblijven dan
naar Portugal terugkeren, vooral in
augustus.

GEWONE
LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN

TAP Air Portugal – Enkele vluchten
per dag vanuit Brussel en Amsterdam.
Inlichtingen en reserveringen:
t 0900 263 58 27 (Nederland) t 02
720 30 77 (België) - www.flytap.com
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BAIXAaa
EN HET ROSSIOa
(De benedenstad)

30

De wijk Baixa vertoont een klassiek dambordpatroon en stond lange tijd model
voor vele andere Europese steden. De wijk werd na de aardbeving van 1755
heropgebouwd volgens de principes van de verlichting en de plannen van
markies De Pombal. Het is nog steeds het kloppende hart van Lissabon, een
dambord van steegjes waar het overdag vaak bijzonder druk is en waar u ook
heerlijk kunt kuieren van de oevers van de Taag tot het Praça Dom Pedro IV, ook
wel Rossio genoemd.
3 Bereikbaarheid: é Baixa-Chiado, Rossio of Restauradores. ‘ 12E, 15E, 28E.
Detailkaart van de wijk blz. 32. Uitneembare vouwkaart E-F 6-7.
3 Aanraders: Bezoek de wijk overdag. ‘s Avonds, als de meeste mensen weg zijn,
wordt Baixa enkel nog bevolkt door automobilisten. Een uitzondering: de Rua das
Portas de Santo Antão, die ook ‘s avonds heel druk blijft.

Praça dos Restauradores
Dit plein dankt zijn naam aan de man
nen die in 1640 in opstand kwamen
tegen de Spaanse overheersing en
de onafhankelijkheid van Portugal
uitriepen. De obelisk in het midden van
het plein is opgericht ter herinnering
aan deze gebeurtenis.
Aan de westkant van het plein staat
het Palácio Foz, dat eind 18de eeuw
werd gebouwd door de Italiaanse
architect Franceso Savario. Achter
de fraaie zalmkleurige gevel is het
toeristenbureau van Lissabon en
Portugal gevestigd (T blz. 14).
Links ervan ligt de voormalige
bioscoop Eden Teatro (T1), dat in
1937 zijn deuren opende voor het
publiek. De voorgevel met art-decoen futuristische elementen is deels

bewaard gebleven. Het pand herbergt
een luxueus appartementenhotel
(T ‘De beste adressen/Overnachten’,
blz. 129).

Rua das Portas
de Santo Antão
‘s Avonds is het bijzonder druk in
deze voetgangersstraat met grote
bioscopen (Coliseu dos Recreios op
nr. 96), cafés en traditionele winkels.
Het Casa do Alentejo op nr. 58 is
gevestigd in het voormalige paleis
Alverca (eind 17de eeuw) en heeft
een ongewone, weelderig versierde
Moorse patio. Het huis promoot de
Alentejo. Het herbergt een restaurant
(T blz. 106) en een vereniging voor
personen die afkomstig zijn uit die
streek, maar in Lissabon wonen.

BAIXA EN HET ROSSIO

Rossio a
Het Praça Dom Pedro IV, of Rossio,
het levendige hoofdplein van de wijk
Baixa, dateert uit de 13de eeuw.
Dit is het kloppende hart van de
stad, de ontmoetingsplaats voor
feesten en militaire defilés. Tijdens
de inquisitie vonden er gruwelijke
ketterverbrandingen plaats. Vóór de
aardbeving van 1755 stonden hier
diverse belangrijke gebouwen. De
huidige vorm is het werk van markies
De Pombal. Midden op het plein staan
het bronzen standbeeld (1870) van
koning Dom Pedro IV, eerste soeverein
van Brazilië, en twee barokfonteinen.
Bewonder de neomanuelijnse gevela
(19de eeuw) van het Estação do Rossio.
Het plein is omgeven door pombalijnse
panden met op de begane grond cafés,
zoals het beroemde Café Nicola met
art-decogevel (T blz. 113) en winkeltjes
met decoratieve elementen uit het
begin van deze eeuw. Vlak bij Nicola ziet
u de tabakswinkel met azulejo’s van
Rafael Bordalo Pinheiro.

Teatro Nacional
Dona Maria II
Dit neoklassieke gebouw aan de
noordkant van het plein werd rond

1840 gebouwd op de plaats van het
vroegere Palácio da Inquisiçã. Boven
de gevel met peristilium en fronton
prijkt het beeld van Gil Vicente, een
beroemde Portugese toneelschrijver uit
de 16de eeuw.

Praça da Figueira
Dit vierkante plein met een ruiterstand
beeld van Johan I (1971) is omzoomd
met klassieke gebouwen. Het staat
op de plaats waar ooit het prachtige
hospitaal Todos los Santos stond, dat
tijdens de heerschappij van Manuel I
werd gebouwd en in 1755 werd
afgebroken.

Een wijk met
dambordpatroon
De deels verkeersvrije winkelstraten
tussen het Rossio en de Taag vormen
een mooi uitgelijnd dambord. De
brede, sierlijke voetgangersstraat Rua
Augusta verbindt het Rossio met het
Praça do Comércio, vlak naast de Taag.
Aan weerskanten herinneren de Rua
Áurea (Goudstraat; nu de straat van
bankiers, juweliers en edelsmeden) en
de Rua da Prata (Zilverstraat) eraan
dat hier in de 15de en 16de eeuw
het centrum van de handel in edele
metalen gevestigd was. De andere

CANDIDE EN DE POMBALIJNSE STIJL
‘Voici venir le dernier jour du monde’, riep Candide van Voltaire op 1 november 1755 in de ruïnes van de door de aardbeving en de daaropvolgende
vloedgolf verwoeste stad. De wederopbouw volgde echter vrij snel volgens het
dambordpatroon van markies De Pombal, de toenmalige eerste minister. Ook
nu nog wordt de benedenstad het pombalijnse centrum genoemd.
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Baixa, een wijk met een strak dambordpatroon

evenwijdige straten zijn genoemd naar
gilden, zoals de Rua dos Douradores
(goudsmeden), dos Correeiros
(zadelmakers) en dos Sapateiros
(schoenlappers).

Museu do Design e
da Moda (MUDE)
(Design- en Modemuseum)
Rua Augusta 24 - t 218 886 117 www.mude.pt - di.-zo. 10.00-18.00 u gratis.
Het museum is ondergebracht in het
gebouw van de voormalige Banco
Nacional Ultramarino. Deze unieke
plek in Europa toont onder meer een
uitzonderlijke collectie voorwerpen
verzameld door Francisco Capelo
en schetst daarmee een uitgebreid

beeld van het design en de mode uit
de periode tussen het begin van de
20ste eeuw en nu. Op de verschillende
verdiepingen en in de bijzondere
kluizenzaal op de kelderverdieping
worden ook tijdelijke tentoonstellingen
gehouden.

Núcleo Arqueológico
Rua dos Correeiros 9 - t 211 131 004 rondleiding in het Frans of Engels
(1 uur): ma.-za. 10.00-12.00 u, 14.0017.00 u - gratis - reserveer een dag op
voorhand ter plaatse of telefonisch.
Laat u niet afschrikken door de merk
waardige locatie van de Romeinse
overblijfselen in de kelder van de Banco
Millenium BPC! Dit aangename museum
vertelt de geschiedenis van Baixa
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vanaf de bezetting in de 7de eeuw
v.Chr. Door de glazen tegels worden
de verschillende lagen zichtbaar,
van de pombalijnse gebouwen tot
de grondwaterspiegel. De plaats
herbergde achtereenvolgens een
aardewerkfabriek (5de-3de eeuw
v.Chr.), een dodenakker (2de eeuw
v.Chr.) en een groot haven- en
visserijcomplex (1ste-5de eeuw).

Arco da Rua Augusta a

34

Rua Augusta - 10.00-20.00 u (kassa
sluit 1 uur eerder) - € 2,50; € 8
combinatiekaartje met Lisboa Story
Centre (T hiernaast).
Deze triomfboog van 1873 vormt
het monumentale begin van de Rua
Augusta aan het Praça do Comércio. Via
een lift bereikt u de uurwerkzaal waar
u het mechanisme kunt bewonderen.
Een trap voert u naar het terras boven
waar u geniet van een uitzicht van
360° op de hoofdstad. Een absolute
aanrader!

Praça do Comércio aa
(of Terreiro do Paço)
Hier stond langs de oevers van de
‘strogele zee’ het koninklijk paleis
dat in 1755 door de aardbeving en
vloedgolf werd verwoest. Lissabonners
noemen dit fraaie plein nog steeds
Terreiro do Paço, terras van het paleis.
Het plein meet 192 m bij 177 m en
wordt aan drie kanten omgeven door

klassieke gebouwen waar de Beurs en
diverse ministeries zijn ondergebracht.
De verdiepingen met hun gevels van
saffraangele pleisterkalk rusten op
zuilenrijen. Het geheel vormt een
schitterend voorbeeld van de strenge,
fraaie pombalijnse stijl. Centraal op
het plein staat het ruiterstandbeeld
van koning Jozef I. Het plein heeft een
belangrijke rol gespeeld in de Portugese
geschiedenis. Hier werden immers
op 1 februari 1908 koning Karel I en
kroonprins Lodewijk Filips vermoord.
In Café Martinho da Arcada (hoek
van de Rua da Prata en het Praça do
Comércio), waar Fernando Pessoa
een vaste klant was, is nog het
tafeltje te zien waaraan hij een van
zijn beroemdste werken, Mensagem,
schreef.
Aan het plein bevinden zich restaurants
en cafés, een pousada en het Lisboa
Story Centre (www.lisboastorycentre.
pt - 10.00-20.00 u, kassa sluit 1 uur
eerder - € 7; € 8 combinatiekaartje met
de Arco da Rua Augusta). Dit centrum
toont u de geschiedenis van de stad
aan de hand van geluidsopnames,
multimediatoepassingen en een film
over het drama van 1755.

Cais das Colunas a
(Zuilenkaai)
Aan de zuidkant grenst het plein aan
de rivier. Aan de kaai dalen marmeren
trappen langzaam af naar de Taag,
tussen de door het tij verweerde zuilen.
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De monumentale Arco da Rua Augusta staat aan het Praça do Comércio.
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UIT ETEN
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Uit eerbetoon aan hun land bieden de
meeste restaurants (restaurantes)
Portugese gerechten aan. In Lissabon
wordt vaak aan de toog gegeten, zowel
in de tasquinhas (volksrestaurants) als
in sommige stijlvollere restaurants.
In de cafés en banketbakkerijen
(bieden meestal zitplaatsen aan en
doen tevens dienst als tearoom) kunt u
al voor een paar euro uw honger stillen
(beignets van kabeljauw, bladerdeeggebak enz.).
Lissabon telt ook diverse buitenlandse
restaurants, een erfstuk van het koloniale verleden: Braziliaans, Kaapverdisch,
Goaans, Chinees (Macau) enz. Een brede
waaier van exotische smaken!
T ‘Iets drinken’ (sommige cafés bieden
een snelle formule aan), blz. 113, de
rubriek ‘Bestemming Lissabon/Uit eten’,
blz. 20 en ‘Meer weten over Lissabon/
Gastronomie’, blz. 152.
T Onderstaande adressen vindt u
terug op de uitneembare vouwkaart
aan de binnenzijde van het omslag:
zoek het overeenkomstige nummer
(vb. ā). De aanwijzingen in het rood
verwijzen eveneens naar het kaartraster van deze kaart. Sommige adressen
staan ook aangeduid op de detailkaarten van de verschillende wijken.

ġ Casa do Alentejo – E5 - Rua Portas
de Santo Antão 58 - é Restauradores t 213 405 140 - dag. 12.00-15.00 u en
19.00-22.30 u. In een oud paleis versierd
met azulejo’s (T blz. 30) kunt u proeven
van specialiteiten uit de Alentejo en
dagschotels. Copieuze gerechten. Op
zondagmiddag: bal met orkest!

Baixa en het Rossio

Detailkaart blz. 38-39

Detailkaart blz. 32

Ĵ Le Petit Café – F6 - Largo
de São Martinho 6-7 - ‘ 28E t 218 881 304 - dag. 12.00-16.00 u
en 19.30-23.00 u, behalve ma.avond.

MINDER DAN € 20

Ġ A Palmeira – E6 - Rua do
Crucifixo 69 - é Baixa-Chiado -

t 213 428 372 - ma.-vr., gesl. feestd.
Traditioneel restaurant waar veel werknemers uit de buurt komen lunchen. U
kunt er eenvoudige gerechten eten in
de gewelfde eetzaal die werd versierd
met azulejo’s en waar grote ventilatoren voor enige verfrissing zorgen.
Goede service. Wel vaak luidruchtig en
er hangt een walm sigarettenrook om u
ongerust over te maken.

TUSSEN € 20 EN € 30

MEER DAN € 40

Ģ Gambrinus – E6 - Rua Portas de
Santo Antão 23-25 - é Restauradores t 213 421 466 - www.gambrinus
lisboa.com - dag. 12.30-1.30 u. Een
van de beste visrestaurants van de
stad, dat zijn deuren opende in 1936,
heeft een donker interieur met zwaar
houtwerk en bruin leder. Hier vindt u
nog een rokerszaal.

Alfama
MINDER DAN € 20

© Chapitô

UIT ETEN
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Genieten van heerlijke tapas bij Chapitô.

Neem plaats op het mooie terrasje dat
snel vol zit, of in de aantrekkelijke eetzaal. Internationale keuken die vooral
gericht is op de toeristen. Langs het
traject van tram 28.

tapasbar op de binnenplaats en op
de bovenverdieping een restaurant.
Ontspannen sfeer.
Detailkaart blz. 53

TUSSEN € 20 EN € 30

ı Cerqueira – E5 - Calçada de
Santana 49 - é Martin Moniz t 218 860 402 - ma.-za. 12.0015.00 u en 18.30-21.30 u. Een familiaal
en gezellig adresje, ver weg van de
toeristische drukte. Kies zonder aarzelen voor een van de dagschotels die
worden aangeboden. Ze worden steeds
in ruime porties opgediend.
Ķ Zé da Mouraria – F5 - Rua João
de Outeiro 24 - é Martim Moniz t 218 865 436 - ; - ma.-za. 12.0016.00 u (vr.-za. ook 19.00-21.00 u).
Cantina in een steegje in de doolhof

ĵ Santo António de Alfama – F6 Beco de São Miguel 7 - ‘ 12, 28 t 218 881 328 - http://siteantonio.
com - dag. 12.30-2.00 u - reserv. aanbev.
Trendy adresje waar zoetzure accenten,
tapas en slaatjes worden gecombineerd.
Er is ook een gezellig terras.
İ Chapitô – F6 - Rua Costa do
Castelo 7 - ‘ 12E, 28E - t 885 55 50 www.chapito.org - dag. 13.00-2.00 u.
Circusschool en vereniging tegen sociale uitsluiting. Uniek adres met
uitzicht op de Taag, omvat een

MINDER DAN € 20

MEER WETEN OVER LISSABON

BELANGRIJKE DATA
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1200 v.Chr. – Stichting van de neder
zetting ‘Alissubo’ door de Feniciërs.
147-139 v.Chr. – Romeinse invasie.
711 – Begin van de Moorse verovering.
1140 – Alfonso Henriques, eerste
Portugese koning.
1250 – Einde van de Reconquista.
1256 – Lissabon wordt hoofdstad.
1297 – Verdrag van Alcañices, dat de
grenzen van Portugal vastlegt.
1415 – Verovering van Ceuta
(Marokko). Begin van het gouden tijdperk voor Lissabon.
1418 – Ontdekking van Madeira.
1427 – Ontdekking van de Azoren.
1488 – Bartolomeu Dias vaart rond
Kaap de Goede Hoop.
1498 – Vasco da Gama bereikt Indië.
1500 – P. Á. Cabral ontdekt Brazilië.
1580 – Filips II van Spanje wordt koning
van Portugal.
1668 – Spanje erkent de onafhanke
lijkheid van Portugal.
1750 – Kroning van Jozef I.
1755 – Aardbeving in Lissabon. De
Pombal leidt de wederopbouw.
1807-1810 – Invasie door Napoleon,
ballingschap van de koning in Brazilië.
1820 – Liberale revolutie.
1822 – Onafhankelijkheid van Brazilië.
1834 – Maria II, koningin van Portugal,
begin van de liberale monarchie.
1908 – Moord op Karel I en zijn oudste
zoon.
1910 – De republiek wordt
uitgeroepen.
1926 – Militaire staatsgreep, dictatuur
van generaal Carmona.

1932 – Salazar, voorzitter van de Raad.
1933 – Ontstaan van de Estado Novo
(Nieuwe Staat of Tweede Republiek).
1949 – Portugal, medeoprichter van
de NAVO.
1961 – Begin van de koloniale
oorlogen.
1974 – Anjerrevolutie.
1975 – Onafhankelijkheid van
de Kaapverdische Eilanden,
Mozambique, Angola en Sao Tomé.
Honderdduizenden vluchtelingen
(retornados) uit de voormalige koloniën
stromen toe in Lissabon.
1986 – Mário Soares wordt de eerste
president sinds 1926 van de republiek;
Portugal treedt toe tot de EEG.
1994 – Lissabon is culturele hoofdstad
van Europa.
1996 – Jorge Sampaio wordt president
van de republiek.
1998 – Expo’98, wereldtentoonstelling
in Lissabon.
1999 – Macau terug bij China.
2004 – José Manuel Barroso wordt
voorzitter van de Europese Raad.
2006 – Aníbal Cavaco Silva (van de
sociaal-democratische partij) wordt
president.
2007 – Verdrag van Lissabon.
2011 – Tweede mandaat
van Cavaco Silva. Drastische
besparingsmaatregelingen.
2015 – Verkiezingen: het land krijgt
een regering die ontstaat uit een coali
tie van de linkse partijen, onder leiding
van premier Antonio Costa.

AZULEJO’S EN CALÇADA PORTUGUESA

AZULEJO’S EN
CALÇADA PORTUGUESA
Azulejo’s
De oorsprong ervan gaat terug tot de
15de eeuw. Azulejo’s, een soort schilde
ringen op tegels van gelakt aardewerk,
maken deel uit van het Portugese
erfgoed. Hoewel ze voornamelijk blauw
en wit van kleur zijn, zou de naam
niet afstammen van azul (‘blauw’ in
het Portugees), maar eerder van het
Arabisch al zulaycha, dat een stuk
gladde gebakken klei aanduidt.

VAN OORSPRONG UIT ANDALUSIË

© Elena Dijour/Shutterstock.com

De eerste azulejo’s kwamen uit het
Spaanse Andalusië, waar ze de alcazars

en andere kastelen sierden. Ze werden
in Portugal ingevoerd door Manuel I,
die zijn paleis in Sintra met tegels
liet versieren, naar het voorbeeld van
het Alhambra in Granada. Vanaf de
16de eeuw introduceerde de Italiaan
Francesco Nicoloso de Italiaanse
majolicatechniek, waarbij de gebakken
klei wordt bedekt met een laag wit
glazuur waarop de pigmenten kunnen
hechten. De azulejo’s werden een vorm
van wanddecoratie en kregen een
standaardformaat van 14 bij 14 cm.
De eerste werkplaatsen worden in
Lissabon geopend.

Een oude azulejagevel in hartje Lissabon
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