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Tenho um amigo inglês que é fanático por xadrez. Perguntou-me se,
a exemplo do que acontece noutras cidades europeias, também em Lisboa
existem locais públicos como cafés ou jardins ou clubes ou associações
onde os amantes de xadrez se possam encontrar e jogar umas
partidinhas. Já pesquisei na net e não encontrei nada, já liguei para
a Federação Portuguesa de Xadrez e ninguém me soube dizer nada.
Será que é a Time Out que me vai safar? Pedro Santos Leitão
Leve o seu amigo à Padaria do Povo, em Campo de Ourique. Há tabuleiros de damas e
xadrez disponíveis o dia todo. Mas é às terças-feiras, a partir das 21.30, que se joga a sério.
A Padaria Do Povo é uma cooperativa com mais de 110 anos. Ali já funcionou a
Universidade Popular, fundada por Bento de Jesus Caraça e, como o nome indica, uma
padaria que fornecia pão mais barato à população. Agora é um ponto de encontro para a
população da zona, muito procurada também para ver os jogos de futebol ou petiscar na
esplanada.

GOSTAVA DE SABER DE UM SÍTIO COM SPORTTV
EM QUE O DONO SEJA SPORTINGUISTA E SE POSSA
FUMAR. Fábio Costa
Apesar de haver bastantes sítios com
SportTV, muitos sportinguistas em Lisboa
e bastantes sítios onde se possa fumar,
encontrar as três coisas juntas é difícil.
Felizmente há o Grupo Desportivo da Pena,
na Calçada de Santana. Para além das
condições enumeradas pelo amigo Fábio há
imperial a 75 cêntimos. Melhor é impossível.
Nos jogos grandes o melhor é ir cedo.

INDIQUEM-ME UM CAFÉ OU RESTAURANTE ONDE
POSSA LEVAR O CÃO, SEM SER UMA ESPLANADA.
Vitória Boaventura

Se nos podemos armar em médicos, também
encarnamos bem a personagem de jurista.
Diz o ponto 4 do artigo 131 do Decreto-lei
10/2015 - Regime jurídico de acesso e exercício
de actividades de comércio, serviços e
restauração: “Não é permitida a permanência
de animais em espaços fechados, salvo quando
se tratar de cães de assistência e desde que
cumpridas as obrigações legais por parte dos
portadores destes animais.” Assim sendo, não
há boa vontade que nos permita aconselhar um
restaurante sem esplanada onde este leitor
possa levar o seu cão. Mas se é o Inverno que aí
vêm que ele teme, eis uma bela alternativa para
levar o animal: o Noobai, ao lado do Miradouro
de Santa Catarina (mais conhecido como
Adamastor) tem aquecedores eléctricos no
terraço de baixo, além de mantinhas, chapéus
e toldos que ajudam a lutar contra o frio e os
chuviscos.

Fui mãe há um mês e agora sempre que queremos ir jantar fora tenho
de pensar em 500 detalhes que antes nem me lembrava: tem estacionamento
perto (e fácil de estacionar)? Tem escadas de acesso ou dá para passar com um
carrinho de bebé? Tem espaço suficiente entre as mesas para colocar o ovo
do bebé? É barulhento? É muito elegante e é complicado, caso o bebé chore
ou tenha de mamar? Sofia Fernandes
É preciso uma boa dose de loucura para ir almoçar fora com um bebé a tiracolo. Mas aqui
na Time Out apoiamos a coragem e deixamos-lhe duas sugestões: o italiano Capricciosa
Carcavelos, com opção de esplanada ou de interior. Caso o tempo o permita opte por fica
lá fora, porque é menos barulhento e a vista é uma das mais relaxantes da Linha. Há
estacionamento à porta mas aconselhamos que chegue cedo. O restaurante tem fraldário e
cadeirinhas de bebé e enquanto a comida não vem para a mesa as crianças mais velhas podem
entreter-se com as charadas que vêm impressas nos individuais de papel. O serviço é atencioso
e não torce o nariz se mandar aquecer o biberão. O Este Oeste, no CCB, é outra boa opção.
Tem estacionamento à porta, fraldário e esplanada com vista para o Tejo. A carta inclui pastas,
saladas, sushi e sobremesas que ameaçam a dieta pós-parto. No interior há mesas baixas
espaçosas e sofás confortáveis e suficientemente recatados para alimentar a criança .

HÁ ALGUM CABELEIREIRO QUE FUNCIONE FORA DO
HORÁRIO DE TRABALHO? QUANDO ENTRO AINDA
NÃO ABRIRAM, QUANDO SAIO JÁ FECHARAM.
E NÃO VALE CABELEIREIROS LOW-COST
DE CENTRO COMERCIAL. Dina Pereira
Esperamos que o chefe desta nossa leitora não
seja daqueles tiranos que a agrafa à secretária
até altas horas da noite. Basta ser um patrão
medianamente bonzinho e deixá-la sair do
escritório um pouco antes da hora do jantar.
Assim, ela ainda pode ir fazer um corte de
cabelo ali para os lados da Praça das Flores,
nada mais nada menos do que com Marie
Sabatier, a mestre das tesouras francesa que
conquistou a cidade com o seu minúsculo salão
Marie à Lisbonne e que aceita marcações
entre as 14.00 e as 21.30. Rua Marcos Portugal
17, Príncipe Real. 91 206 2145.

HÁ ALGUM MOTEL NO CENTRO DA CIDADE PARA DAR
Leitor que prefere permanecer
UMAS ESCAPADINHAS À HORA DO ALMOÇO? anónimo,
vá-se lá saber porquê
Caro Luís Reis, a resposta é sim.
Tem o Xroomz da Praça da Alegria
com quartos temáticos a partir de
20€/hora; o Classe A, na Luciano
Cordeiro, onde uma hora de
convívio lhe fica a 25€ ou o H2ON,
nas paisagens luxuriantes de
Frielas, Loures, a partir de 55€ por
60 minutos. E não, o leitor anónimo
não se chama Luís Reis, foi só um
nome que inventámos. Acham que
íamos denunciar o Jorge Santos
assim sem mais nem menos?
7 – 13 Outubro de 2015 Time Out Lisboa 23

