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A journey through the l ife 
of Fernando Pessoa in Lisbon



Roteiro/Tour: Lisboa – Tomar - Coimbra

Desde Lisboa de Pessoa ao romantismo de Coimbra
From Pessoa’s Lisboa to the romanticism of Coimbra

Lisboa Pessoa Hotel: 
Viagem pela vida do poeta
No ano em que se celebram os 130 anos 
desde o nascimento de Fernando Pessoa, o 
Lisboa Pessoa Hotel assinalou os seus pri-
meiros dois anos de atividade com um even-
to inspirado no poeta e pensador. "Abrindo 
o Lisboa Pessoa Hotel à cidade de Lisboa", 
Fabrizio Boscagalia, académico pessoano, 
ofereceu aos presentes, num "Roteiro Pes-
soano Exclusivo", uma experiência "cultural/ 
literária original e autêntica". A Ambitur foi 
conhecer este roteiro "mágico", designado 
por: "A Lisboa de Fernando Pessoa". 
O ponto de partida é o ano de 1916, altura 
em que Fernando Pessoa tinha 19 anos. 
A experiência turístico-literária começa no 
Largo do Carmo, um local muito próximo do 
hotel que se tornou "a primeira morada de 
Fernando Pessoa, após iniciar a sua vida 
adulta", explica o especialista. 
Neste ponto do roteiro, bem no coração 
de uma Lisboa que, tal como Pessoa, tem 
“muitas caras”, há três espaços que são 
sempre mencionados: a Igreja do Carmo, a 

Saindo cada vez mais da dicotomia ‘bed & breakfast’, hoje desfrutar de uma experiência fortemente ligado aos ícones 
e marcas do destino é uma das apostas de diversos hotéis nacionais. O roteiro da Ambitur começa no Lisboa Pessoa 
Hotel, com um programa para conhecer a vida do poeta pela capital. Seguimos caminho e a próxima paragem é na 
cidade templária de Tomar, pela mão do Hotel dos Templários que oferece aos seus hóspedes a oportunidade de 
desvendar um pouco desta cultura templária. O ponto de chegada deste roteiro é Coimbra, onde o Hotel Quinta das 
Lágrimas propõe uma viagem "até ao século XIV" para se perceber a "forte ligação" do seu espaço com a cidade.

Leaving increasingly the dichotomy 'bed & breakfast', today to enjoy an experience strongly linked to the icons and brands of the 
destination is one of the bets of several national hotels. The Ambitur itinerary begins at the Lisbon Pessoa Hotel, with a program 
to learn about the poet's life at the capital. The next stop is in the Templar city of Tomar, by the hand of Hotel dos Templários that 
offers the opportunity to unveil a bit of this Templar culture. The arrival point of this tour is Coimbra, where Quinta das Lágrimas 
Hotel proposes a journey "until the 14th century" to perceive the "strong connection" of its space with the city.
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Roteiro Pessoano Pessoa’s Itinerary
- "A Lisboa de Fernando Pessoa". 
- Tour exclusivo e gratuito para hós-
pedes do Lisboa Pessoa Hotel
Data: cada sexta-feira às 15h
Duração: 1h30m
Guia: Fabrizio Boscaglia
Marcações: prévia marcação com 
48h de antecedência, na Receção do 
Hotel

Ponto de encontro: Receção do Lis-
boa Pessoa Hotel
Idioma: Inglês
Outras línguas disponíveis: portu-
guês e italiano.
Para grupos heterogéneos, o idioma 

– “The Lisbon From Fernando Pes-
soa” 
- Exclusive free tour for guests in 
Lisboa Pessoa Hotel
Date: every Friday at 3PM
Duration: 01h30m
Guide: Fabrizio Boscaglia
Limit: 20 participants
Meeting Point: Lisboa Pessoa 
Hotel’s Reception
Language: English 
Other Languages available: Portu-
guese and Italian. For heteroge-
neous groups, the language used 
will be English. 

primeira universidade de D. Dinis e o Museu 
da Guarda Nacional Republicana, ou seja, 
o antigo Quartel do Carmo. O motivo é sim-
ples: são locais a que o poeta faz referência 
nos seus versos. 
O roteiro tem nova paragem no Café A Bra-

A journey through the life of the poet
In the year of the celebration of 130 ye-
ars since the birth of Fernando Pessoa, 
Lisbon Pessoa Hotel marked its first two 
years of activity with an event inspired by 
this poet and thinker. “Opening the Lisbon 

Pessoa Hotel to the city of Lisbon”, Fabri-
zio Boscagalia, a specialized academic in 
Pessoa, offered an original and authentic 
“cultural/literary experience” to the parti-
cipants in an “Exclusive Personal Roa-
dmap”. Ambitur took part in this “magic” 
itinerary named “The Lisbon of Fernando 
Pessoa”. 
We began the journey in 1916, when 
Fernando Pessoa was 19 years old. The 
tourist-literary experience begins at Largo 
do Carmo, a very close place to the hotel 
that became “the first home of Fernando 
Pessoa after starting his adult life”, Bos-
cagalia explains. 
In this point, right in the heart of a Lisbon 
with “many faces”, like Pessoa, there are 
three spots that are always mentioned: the 
Carmo Church, the first university of De-
nis I and the Republican National Guard 
Museum (the former Quartel do Carmo). 
The reason is simple: they are places 
mentioned by the poet in his verses. 
The route has a new stop at Café A Bra-
sileira. The “famous statue” of the poet 

Lisboa Pessoa Hotel



8
À DESCOBERTA

sileira. A “famosa estátua” do poeta espera 
os presentes. É “a imagem mais icónica da 
cidade de Lisboa” e aquela a que os turistas 

-
tados ao lado do poeta”, comenta Fabrizio 
Boscagalia. A obra em bronze, da autoria de 
Lagoa Henriques, tem razão de ser. "O míti-
co estabelecimento seria talvez frequentado 
pelo poeta que se sentava sempre sozinho 
numa mesa."
Entrando no Largo de São Carlos, fomos ter 
ao lugar onde “o nosso poeta nasceu. O pai 
de Fernando Pessoa [Joaquim de Seabra 
Pessoa] gostava muito de ópera e escrevia 
muitas resenhas, daí ter escolhido o Largo 
de São Carlos para morar”, bem junto ao te-
atro que deve o nome ao local. O poema “O 
sino da minha aldeia”, publicado em 1914, 
fala sobre a infância do poeta, fazendo re-
ferência ao “sino” da Igreja dos Mártires e à 
“aldeia” que é o largo onde viveu. 
O roteiro de Pessoa termina com os livros 
da livraria “mais antiga do mundo” no “ele-
gante e burguês” Chiado. A livraria Bertrand 
tem uma ligação muito forte com o poeta. 
Segundo Fabrizio Boscagalia, “uma grande 
parte da sua obra está aqui, bem como o 
café da livraria com um mural de Tamara 
Alves". Pessoa dá também nome a uma 
das salas que era, noutros tempos, um ar-
mazém. 
Terminar o roteiro no Chiado vai ao encontro 
da personalidade do “nosso poeta pensa-

cidade “moderna e metafísica” mas que é, 
ao mesmo tempo, “íntima e cosmopolita”.

Hotel dos Templários: a História dos Ca-
valeiros do Templo 
Deixando para trás a Lisboa de Fernando 
Pessoa e o místico romantismo da Quinta 
das Lágrimas, seguimos caminho até à ci-
dade templária de Tomar, que acolhe o im-
ponente Convento de Cristo, outrora sede 
da Ordem dos Cavaleiros do Templo e, des-
ses tempos, guardou muita História para 
contar e recantos por descobrir. 
O Hotel dos Templários de Tomar desde 
2011 oferece aos seus hóspedes a oportu-

awaits. It’s “the most iconic image of the 
city of Lisbon” and the one that tourists 
cannot resist taking the “typical pho-
to sitting next to the poet”, Boscagalia 
comments. The work of art in bronze, 
authored by Lagoa Henriques, is justified: 
“Perhaps the mythical coffeehouse was 
be attended by the poet who always sat 
alone at a table”. 
Entering on Largo de São Carlos, we went 
to the place where “our poet was born. 
Fernando Pessoa’s father (Joaquim Sea-
bra Pessoa) was very fond of opera and 
wrote many reviews. So there it is why he 
chose this place to live”, right next to the 
theatre that owes its name to that plaza. 
The 1914 poem “O sino da minha aldeia" 
(The bell of my village) is about the poet’s 
childhood, referring to the “bell” of Igreja 
dos Mártires and the “village” that is the 
plaza that he lived in.
Pessoa’s itinerary ends with the books 
from “the oldest” bookstore “in the world” 
in the “elegant and bourgeois” Chiado. 
Bertrand Bookstore has a very strong 

nidade de desvendar um pouco da Cultura 
Templária, tornando a sua estadia uma "ex-
periência memorável", como explica o dire-
tor geral Vitor Pais. 
O Pacote Cultura Templária promove um 
roteiro aos monumentos templários da cida-
de de Tomar. Paragem obrigatória é o Con-

Humanidade pela UNESCO em 1983, de-
pois seguem-se a Igreja de Santa Maria dos 
Olivais, o Aqueduto dos Pegões, a Igreja de 
São João Batista, o Museu dos Fósforos, 
o Convento de São Francisco, a Sinagoga 
e Judiaria de Tomar e a rota dos Relógios 
de Sol. Os hóspedes são acompanhados, 
nesta aventura, por um guia turístico espe-
cializado na História de Tomar. 

pensar o território no momento da implan-
tação de um empreendimento turístico: "A 

que compõem a paisagem. Os seus povos 
com a sua identidade memória e cultura." 
Para o diretor, Tomar "evoca os Templários 
e celebra o Património da Humanidade, 
como grandes elementos e indicadores do 
potencial turístico da região Centro de Por-
tugal". 
O responsável revela o "imenso sucesso" 
desta oferta cultural e turística do Hotel dos 
Templários, que tem registado uma procura 

-
gueses. A Cultura Templária atrai diversos 
mercados, sobretudo o brasileiro. "As pes-
soas têm adorado, muitas delas recomen-
dam a amigos ou familiares", acrescenta. 
Este é "um produto que se insere na história 
da cidade, acrescentando valor ao local e à 
imagem do hotel, contribuindo para promo-
ver o retorno do cliente ao destino", termina 
Vitor Pais.

Quinta das Lágrimas: o romance de Pe-
dro e Inês
A Quinta das Lágrimas também entrou no 
nosso roteiro. Este "palácio do século XVIII, 
rodeado de 12 hectares de jardins históri-
cos", está aberto a todos quantos apreciam 
a arte de bem viver e que queiram desco-

connection with the poet. “A great part of 
his work is here, as well a coffee shop with 
a mural by Tamara Alves”. Also, Pessoa 
gives his name to one of the rooms that 
was once a warehouse. 

Hotel dos Templários: the History of 
the Knights of the Temple
Leaving behind the Lisbon of Fernando 
Pessoa, we follow the way to the Templar 
city of Tomar. Convent of Christ was once 
the seat of the Order of the Knights of the 
Temple and, from these times, kept a lot of 
history to tell and places to discover.
Tomar has been the home of the Hotel dos 
Templários since 2011 and offers guests 
the opportunity to unveil a bit of the Tem-
plar Culture, making your stay a "memo-
rable experience", explains the General 
Director Vitor Pais.
The Templar Culture Package promotes 
a script to the templar monuments of 
the city of Tomar. The Convent of Christ, 
UNESCO World Heritage Site since 1983, 
is followed by the Church of Santa Ma-

Pacote Cultura Templar 
Templária 
Pacote com duas noites: 104,50€ por 
pessoa em quarto duplo. Suplemen-
to para quarto single 66,50€.
Pacote com três noites: 130.50€  por 
pessoa em quarto duplo. Suplemen-
to para quarto single 100.50€. 

Culture Package 
Package with two nights: 104.50€  
per person in a double. Supple-
ment for single 66,50€.
Package with three nights: 
130.50€ per person in double. Su-
pplement for single 100.50€.

Hotel dos Templários


