VOCÊ, VOCÊ, VOCÊ VIAGEM

FOI BONITA
A FESTA, PÁ

FÁBRICA DE LAZER
Misto de galeria de arte e centro comercial a céu aberto,
a LX FACTORY reúne lojas de decoração e roupas, cafés, academia de dança e bares. Só o imóvel, que era
uma fábrica têxtil durante o século passado, já merece
sua visita e muitas fotos. Mas dá para o passeio ficar
ainda melhor. Faça um almoço tardio no restaurante
Rio Maravilha, que fica no quarto andar de um dos pavilhões. O “Rio” do nome, na verdade, são dois. O nosso
carioca mesmo, que aparece como temática da decoração do lugar, e o Tejo, rio da cidade que faz parte da
vista do restaurante. Escolha uma mesa no salão especial, com paredes de vidro, sem wi-fi nem sinal de internet, para focar toda a sua atenção na paisagem de tirar
o fôlego e na comida deliciosa do chef Bruno Dal Bianco. O brasileiro de 30 anos me contou que é filho de pai
italiano e mãe brasileira, discípulo de Alex Atala, e trabalhou no JOIA, em Milão, o primeiro restaurante vegetariano a ganhar uma estrela Michelin — e toda essa
mistura de referências dá caldo, tá? Dica imperdível: o
atum com morangos marinados e shiso (19 euros) será
uma experiência culinária inesquecível. Para beber,
peça o drinque Margarita de Framboesa com Petezetas
(8 euros), em que o sal da taça é substituído por aquele
açúcar que estoura na boca, estilo balas da infância.

SE POR MUITOS ANOS LISBOA FOI O DESTINO PREFERIDO DE NOVE ENTRE DEZ
EXCURSÕES DA TERCEIRA IDADE, A NOVA NOITE DA CAPITAL PORTUGUESA ESTÁ
CADA VEZ MAIS JOVEM E AGITADA. FOMOS ATÉ A TERRINHA E INDICAMOS OS
ENDEREÇOS MAIS MODERNOS QUE VOCÊ PRECISA INCLUIR NO SEU GUIA DE VIAGEM
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BÁRBARA DOS ANJOS LIMA, DE LISBOA

