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loja com história loja com conceitoVS

Garrafeira Nacional
RUA DE SANTA JUSTA

Chocolataria Equador
RUA DA PRATA

Com mais de 90 anos, este é um espaço de referência para 
qualquer apreciador de vinhos e espirituosos. Uma loja com 
história onde as estórias se bebem.

Um conceito inovador que alia o chocolate artesanal a sabo-
res surpreendentes. Destino incontornável para os aman-
tes de chocolate que queiram desfrutar de uma experiência 
diferenciadora.



Fundada em 1927, pelo avô do actual proprietário, Jaime Vaz, a agora 
Garrafeira Nacional nasceu sob o desígnio de Mercearia Nacional. 
Com morada no número 18 da Rua de Santa Justa, onde se encontra até 
aos dias de hoje, a então mercearia foi reunindo uma espantosa quanti-
dade de bebidas espirituosas e vinhos “premium vintage” muito cobiça-
dos e procurados. Algo que determinou o futuro da Garrafeira Nacio-
nal, que, nos anos 90, fez um reajuste do produto e optou apenas pela 
venda de bebidas. 
Especialistas em vinhos, espirituosos e destilados, a Garrafeira Nacio-
nal oferece hoje uma selecção extensa e valiosa de colectâneas vintage 
de várias bebidas. Todas criteriosamente seleccionadas de acordo com 
a autenticidade e relevância da sua origem. Com um acervo inestimável 
de bebidas, inauguraram mais recentemente o “Museu Garrafeira Nacio-
nal” onde clientes e visitantes podem admirar alguns dos mais raros e 
excepcionais néctares da história vitivinícola portuguesa e internacio-
nal. Conservando um passado de que se orgulha, a Garrafeira Nacional 
mantém uma imagem moderna, realçada com a entrada desde muito 
cedo no mundo digital, com o lançamento da loja online e de uma App. 
Ferramentas imprescindíveis, segundo Nídia Costa, supervisora de lojas, 
porque “oferecem aos clientes uma experiência além-fronteiras e uma 
extensão do serviço e aconselhamento prestado em loja”.

Quem entra no número 97 da Rua da Prata é recebido pelo caloroso aroma 
a chocolate, num ambiente que nos transporta para as décadas de 30 e 40 
do século XX. 
A Chocolataria Equador, criada por Teresa Almeida e Celestino Fonseca, ambos 
com formação ligada às artes e apaixonados por chocolate, trabalha o cacau 
de forma artesanal. Mas, o que torna o conceito verdadeiramente inovador 
é o perfil aromático de sabores que os proprietários desenvolveram e que 
conciliam com o chocolate. O resultado? Fusões surpreendentes! O chocolate 
é produzido numa fábrica no Porto, com cacau da Roça de Santo António em 
São Tomé & Príncipe, as embalagens são desenhadas pelos proprietários e o 
chocolate é embalado à mão. Factores que conferem ao chocolate uma identi-
dade muito própria a que ninguém fica indiferente. Com lojas em alguns pontos 
do país e também no estrangeiro, “os proprietários consideraram que estava 
na hora de abrir uma loja própria na capital”, explica-nos Ana Luísa Pereira, 
sales manager e responsável pelo negócio em Lisboa. Apaixonados pelo tempo 
das coisas, das ruas e das histórias que estão gravadas nas paredes e calçadas, 
encontraram na Baixa Pombalina, o espaço que reunia os critérios que a Cho-
colataria Equador desejava. Entre as coloridas tabletes, com e sem recheios, os 
pirulitos de chocolate, os bombons, as trufas, os cacos e as drageias, a escolha 
torna-se difícil, mais ainda com a variedade de sabores que lhes estão associa-
das. O chocolate negro com laranja, vinho do Porto, ginja, ou menta, fazem já 
parte dos clássicos. A pimenta rosa, o gengibre, yuzu ou gin, são conjugações 
mais ousadas que proporcionam uma degustação e experiências mais exóticas. 

Rua da Prata, 97, 1100-161 Lisboa
  chocolatariaequador | T. (+351) 213 420 472

Rua de Santa Justa, 18, 1100-485 Lisboa
  garrafeiranacional |  T. (+351) 218 879 080

loja com conceito

 Ana Luísa Pereira 

 Nídia Costa 
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loja com história



Na rua Áurea mora a mais antiga ourivesa-
ria de Lisboa, que em 2020 celebra 150 anos 
de estórias. Ultrapassaram guerras mundiais, 
terramotos e incêndios e conseguiram man-
ter-se activos e fazer chegar as novidades 
de ourivesaria, assim como as peças exclu-
sivas, aos seus clientes. Uma loja que per-
tence às memórias das diferentes gerações 
das famílias portuguesas, que procuram 
peças de decoração e de joalharia, tradicio-
nal e moderna. Mas, a Ourivesaria Sarmento 
vai além-fronteiras... 

Considerada uma referência internacional, 
muito graças aos antecessores que “sem-
pre tiveram uma grande carteira de clientes 
estrangeiros muito importantes”, onde nomes 
como príncipe Reinier do Mónaco, Rei Hum-
berto de Itália se destacam...

ACONTECEU NA BAIXA

150 anos 
de Ourivesaria Sarmento

mento das comemorações, o lançamento do 
mesmo ficou em standby. Falamos de um livro 
que reúne um elevado número de documen-
tação que atesta a antiguidade de joalharias 
e ourivesarias portuguesas e com o qual vai 
ser possível perceber a evolução desta arte 
desde os meados do século XIX até aos anos 
80. Um projecto pensado para concentrar os 
dois maiores foques de ourivesaria: Lisboa e 
Porto, e desta forma contar a história das joa-
lharias portuguesas. Rodrigo Sarmento con-
ta-nos que “é no fundo um documento de 
consulta com informações que são desco-
nhecidas do público”. Enquanto o projecto 
não é lançado, quem visita a Ourivesaria Sar-
mento pode observar um pedaço da história 
de Portugal, com peças únicas no mundo, nas 
suas vitrinas e mostruários.

“UM ESPÓLIO HISTÓRICO
COM UM TOQUE DE MODERNIDADE”
Para a família Sarmento “é um privilégio e 
uma honra atingir a data dos 150 anos, no 
mesmo lugar onde começou” e que cha-
mam de “casa”. “Não fosse este momento 
atípico que estamos a atravessar e este 
marco histórico seria comemorado de outra 
forma”, revela-nos Rodrigo Wenceslau Sar-
mento, um dos proprietários da ourivesaria. 
Face à conjuntura actual tiveram de adiar os 
planos de celebração que contava com um 
diversificado programa de eventos. Come-
çaria com a demonstração da confecção de 
peças em filigrana ao vivo por duas “enchi-
deiras”. Depois haveria um cocktail para os 
clientes e um desfile com uma marca par-
ceira. Rodrigo Wenceslau Sarmento, con-
fessa-nos que este ano o seu projecto pes-
soal relacionado com a Ourivesaria Sarmento 
iria ver a luz do dia, no entanto, com o adia-



A DECORRER NA BAIXA

RUA DE SANTA JUSTA, 18

MUSEU GARRAFEIRA NACIONAL

Garrafeira Nacional

NA BAIXA ACONTECE 
SUGERE

Os amantes e coleccionadores de garrafas 
de vinhos, destilados e espirituosos 
encontram o paraíso na Garrafeira Nacional. 
Aqui podem apreciar uma das mais raras 
garrafas de vinho (da) Madeira 
que data de 1780.

Com diferentes parcerias, a Chocolataria 
Equador tem um lote de café especial para 
ser degustado com o chocolate, assim como 
trufas com sabores especiais para cada tipo 
de Vinho do Porto.

RUA DA PRATA, 97

COMBINAÇÕES PERFEITAS

Chocolataria Equador

ASSOCIAÇÃO DE DINAMIZAÇÃO 
DA BAIXA POMBALINA
Rua da Assunção, 42, 1º andar, Sala 7, 
1100-044 Lisboa
geral@adbaixapombalina.pt

Direcção: Manuel Lopes, Vasco de Mello, Fernanda 
Igrejas, Antonieta Achega, José Carlos Custódio

Reconhecida a importância do Mercado 
da Baixa para a dinamização da Baixa e 
do comércio local, a ADBP reuniu com os 
comerciantes e expositores habituais para 
partilhar ideias e sugestões de forma a 
garantir a retoma em segurança do evento 
prevista para 24 de Setembro.

Mercado Da Baixa

O Secretário de Estado do Comércio, 
Serviços e Defesa do Consumidor, 
João Torres, recebeu a direcção 
da Associação de Dinamização 
da Baixa Pombalina numa audiência 
em que o tema dominante foi a situação 
actual do comércio, em particular 
o da Baixa-Chiado. Uma realidade à qual 
o Secretário de Estado se mostrou muito 
sensível, tendo aceitado o convite para 
uma visita presencial a alguns dos espaços 
comerciais numa data a confirmar 
em Outubro.

Secretário de Estado do Comércio, 
Serviços e Defesa do Consumidor 
recebe ADBP

O Gabinete de Apoio Jurídico criado 
recentemente pela ADBP irá manter-se 
disponível de forma gratuita, mediante 
agendamento, para esclarecer todas as 
questões que os associados tenham, 
relativas ao lay-off, rendas, entre outras. 
Atendimento terças-feiras das 18h às 20h. 
+info e agendamento: 213 421 686

Gabinete de Apoio Jurídico

A ADBP reuniu com um representante 
da administração da Braga Parques 
no sentido de procurar soluções para 
oferecer aos lojistas estacionamento 
mais acessível, extensível também 
aos seus clientes. Uma iniciativa 
que pretende promover 
as visitas à Baixa-Chiado. 

Estacionamento mais acessível 
na Baixa-Chiado
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A ADBP lançou uma nova iniciativa 
de comunicação para as redes sociais 
durante os meses de Setembro, Outubro 
e Novembro. “O coração de Lisboa” 
consiste na produção de conteúdos 
editoriais, em vídeo, que unem a moda, 
a hotelaria, a restauração, as históricas 
ruas da Baixa e os espaços comerciais 
e culturais. 

O Coração de Lisboa

O CORAÇÃO 
DE LISBOA

EVENTOS
MODA

FOTOGRAFIA
PASSATEMPOS

BLOGGERS
CULTURA
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APOIO :

No passado dia 21 de Agosto, a RTP 3 
realizou vários directos na Baixa para dar 
visibilidade à realidade que se vive nesta 
zona de Lisboa, fortemente dependente 
do fluxo turístico. Em entrevista, 
Vasco de Mello, vice-presidente da ADBP 
abordou uma vez mais as preocupações 
dos comerciantes e lojistas, dando 
ênfase a temas como a insegurança 
que é sentida no uso dos transportes 
públicos, e à extensão dos horários 
que embora sejam um aspecto positivo 
não se convertem necessariamente em 
vendas perante a escassez de clientes, 
em particular do turista com poder 
de compra, que eram o público 
dominante desta zona comercial.

RTP 3 em directo na Baixa


