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A Londres Salão é um testemunho vivo que a passagem do 
tempo é sinónimo de experiência e reconhecimento. A loja 
de tecidos da Rua Augusta impressiona pela oferta exclusiva, 
mas também pela simpatia do atendimento.

Há uma nova loja na Rua da Prata que tem vindo a conquis-
tar o coração e o palato dos portugueses, através de uma 
das iguarias gastronómicas espanholas mais conhecidas: o 
Presunto Ibérico.



Idealizada à imagem de uma alfaiataria inglesa, pela qual Augusto Brandão se 
apaixonou numa viagem à capital do Reino Unido, a Londres Salão abriu portas 
no ano 1911. Mais tarde, em 1950 o avô do actual proprietário, José Quadros, 
comprou o negócio e, face à enorme procura no mercado, transformou a antiga 
alfaiataria numa loja de tecidos. Em 1986, pouco tempo depois de se ter tornado 
gerente da Londres Salão, José Quadros, percebeu que com a chegada das lojas 
fast fashion a Portugal “tinha de inovar e posicionar a Londres Salão num seg-
mento médio alto”, passando a integrar na oferta da loja, tecidos exclusivos e de 
qualidade superior. Uma decisão bem acolhida que mereceu à Londres Salão um 
reconhecimento nacional e internacional. “Desde a Amália Rodrigues a minis-
tros, foram muitas as personalidades, que eram, e muitas ainda são, clientes da 
loja”, conta-nos José Quadros com orgulho. Outro factor de diferenciação que 
define a Londres Salão é a formação dos seus colaboradores, porque “além de 
saber medir, cortar e enfestar, sabemos ensinar a fazê-lo”. 
Primeira paragem dos olhos, e onde começa a experiência emocional, as sempre 
bem decoradas montras – fruto do trabalho de um vitrinista – dão as boas vin-
das aos clientes, que depois são recebidos, entre as cores e padrões dos rolos de 
tecidos, pela simpatia dos funcionários, que marca a diferença “pelo bom atendi-
mento, que assenta no profundo conhecimento do produto e na atitude”, garan-
te-nos José Quadros. 

Com herdades na região do Alentejo, uma loja no norte do país e apai-
xonados pela cultura portuguesa, a família Hernández decidiu declarar 
o seu amor por Lisboa e abrir uma loja mesmo no coração da cidade.  
A vontade de dar a conhecer aos lisboetas o melhor que sabem produzir, 
levou-os a abrir um espaço “confortável e acolhedor”, na Rua da Prata, 
onde se pode provar a estrela dos presuntos ibéricos, premiado interna-
cionalmente, sob o atendimento atento dos funcionários, que tornam a 
visita diferenciadora. Mais do que um restaurante, a Beher é um espaço 
onde a experiência gastronómica não se esgota, funcionando também 
como charcutaria, “assim qualquer pessoa pode provar um pouco do 
presunto ibérico, cortado na hora ou levar para partilhar com a família e 
amigos no conforto da sua casa”, como nos explica Bernardo Hernández. 
Com mais de 90 anos de experiência no mercado e das mais reconhe-
cidas do sector, a Beher mantém os processos de fabrico tradicionais, 
diferenciando-se no processo de alimentação dos porcos e na cura dos 
presuntos. Demonstrando o respeito que a Beher tem pela natureza, os 
porcos são criados ao ar livre, com bolotas das suas quintas, o que lhes 
permite um maior controlo de qualidade do porco e posteriormente do 
presunto. O processo de cura da Beher, é um procedimento lento, com 
duração de cerca de 3 anos, mas essencial para garantir a qualidade e 
sabor reconhecidos aos presuntos Beher. 

Rua da Prata 249 1100-417 Lisboa
  @beherportugal | T. (+351) 21 887 0479

Rua Augusta 277, 279 1100-052 Lisboa
 @londressalao |  T. (+351) 21 342 3278
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Com seis salas de reuniões disponíveis para 
eventos corporativos, sociais e de lazer, a que 
se destaca, quer em dimensão, quer em fun-
cionalidades e comodidades é o Salão Mun-
dial. Este salão de 150 m2 recentemente 
renovado, oferece ao cliente uma experiên-
cia tecnológica state of art, em que todas as 
comodidades podem ser controladas remo-
tamente a partir de um tablet e ainda peque-
nos terraços que permitem intervalos curtos 
e descontraídos sem ter de sair do espaço. 
Todas as salas dispõem de ar condicionado e 
wi-fi gratuito, bem como de todos os recur-
sos necessários para o êxito de reuniões de 
empresa, exposições, conferências ou even-
tos sociais. Para a segurança de todos, a PHC 
Hotels – grupo que gere o Hotel Mundial – 
adoptou um conjunto de medidas de higiene 
e segurança, de acordo com as normas impos-
tas pela DGS e Turismo de Portugal, que pro-
movem o bem-estar comum e contribuem 
para a contenção e mitigação da Covid-19. 
Para assegurar também a segurança das reu-
niões e eventos com lugar no hotel, foram 
criadas medidas específicas, como a higieni-
zação das Salas de Reuniões com uma inova-
dora tecnologia de “pulverização electrostá-
tica Oxygiene”, a possibilidade de pré check-in 
e pedido de informações ou serviços, através 
da APP PHC Hotels, minimizando o tempo de 
presença e o contacto directo com colabo-
radores, entre outras, como nos refere Ana 
Parreira, responsável pelo departamento de 
marketing da PHC. Com o objectivo de dina-
mizar e impulsionar o sucesso das empresas 
nacionais neste momento, a PHC Hotels lan-
çou uma campanha válida até Março de 2021, 

NOVAS FUNCIONALIDADES  
DA PLATAFORMA BAIXA-CHIADO ONLINE

Sempre à procura de melhorar a experiência 
dos visitantes da plataforma Baixa-Chiado 
Online, a ADBP desenvolveu e integrou 
novas funcionalidades como o atalho para 
as redes sociais “Na Baixa Acontece”,  
o “Feed de Meteorologia” para que os visi-
tantes possam estar sempre actualizados 
sobre as condições climatéricas que se 
fazem sentir na Baixa e ainda uma listagem 

acompanhada de um mapa de georeferen-
ciação dos parques de estacionamento 
que servem toda a zona da Baixa-Chiado. 
Para breve esperam-se outras funcionali-
dades, como a integração de locais de inte-
resse e respetivas rotas, e áreas de des-
taque para que não faltem argumentos 
de que as lojas da Baixa Chiado merecem 
mesmo uma visita.

ACONTECEU NA BAIXA

Hotel Mundial:  
no coração de Lisboa

forma todas as situações relacionadas com 
este período de pandemia”, revela Ana Par-
reira. A segurança e higienização, aliadas a 
uma carta irresistível, são motivos suficien-
tes que dão confiança para que os clientes 
continuem a escolher o Hotel Mundial nas 
horas das refeições.

que conta com vários 
pacotes que combinam  
diferentes serviços e 
diferentes descontos ou 
benefícios, que podem ser consultados em:
www.hotel-mundial.pt/.

REFEIÇÕES COM VISTA  
PANORÂMICA
Espaço representativo e marcante da vida 
social lisboeta, o Hotel Mundial dispõe de 
duas áreas de restauração distintas – Varanda 
de Lisboa e o Rooftop Bar – reconhecidas 
pelas iguarias assinadas pelo chef Vítor Sobral 
e pelos cocktail’s trendy, mas também pelas 
incrivéis vistas sobre Lisboa. Para garantir a 
segurança dos clientes, hóspedes do hotel e 
externos, a PHC tomou também nestes espa-
ços, além das exigidas pela DGS, outras medi-
das de prevenção extra e os funcionários tive-
ram formação “para administrar da melhor 

Situado num dos mais movimentados centros empresariais 
de Lisboa, o emblemático Hotel Mundial é reconhecido por 
uma oferta completa que integra além de estadias, restauração 
e todas as condições necessárias para a realização de eventos 
e experiências corporate.
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• A invasão de prédios devolutos 
por sem abrigos e outros grupos 
tem sido motivo de preocupação 
para os comerciantes e 
visitantes da Baixa. A ADBP 
tem demonstrado junto das 
autoridades policiais e camarárias, 
esta insatisfação e insegurança 
que se sente nas ruas pombalinas 
que acolhem estes prédios 
“desocupados” e degradados.

• A ADBP tem vindo também 
a sensibilizar as entidades 
responsáveis pela segurança 
pública, a Câmara Municipal de 
Lisboa e a Junta de Freguesia de 
Santa Maria Maior pela abusiva 
venda de louro prensado, que 

 se torna num “assédio” a lisboetas 
e turistas, criando desconforto, 
instabilidade e clima de 
insegurança, principalmente 

 na Rua Augusta.

 ALERTA ADBP

O Largo de São Domingos é um local 
cheio de História e contrastes. Tem já uma 
longa tradição de ser o ponto de encontro 
de muitos e de pausas para uma “ginjinha” 
o que faz deste “canto” de Lisboa um belo 
postal da cidade. No entanto, a ocupação 
que tem vindo a registar, de forma 
permanente por sem abrigos e de se ter 
tornado palco de transacções “duvidosas”, 
tem feito subir o tom de reclamação  
de quem por lá passa ou trabalha.  
Uma realidade para a qual a ADBP tem 
vindo a alertar junto da Vereação da 
Câmara Municipal de Lisboa, incluindo 
do gabinete do senhor Presidente, forças 
policiais, para tentar resolver a situação 
e devolver a segurança aos lojistas e 
visitantes da Baixa.

Ocupação do Largo  
de São Domingos

Parte importante da essência e tradição 
de uma cidade, os mercados merecem ser 
visitados. Num momento em que é tão 
importante apoiarmos o comércio local e 
tradicional, Isabel Angelino marcou presença 
no Mercado da Baixa, na Praça da Figueira 
no passado dia 30 de Setembro. Entre 
artesanato, peças de filigrana, enchidos 
e queijos, a apresentadora de televisão 
rendeu-se à banca dos frutos secos 
caramelizados.

Isabel Angelino  
no Mercado da Baixa

NA BAIXA ACONTECE SUGERE

Entre as sedas naturais mais exclusivas, 
produzidas especialmente para a Londres 
Salão, às puras lãs, algodões, rendas, linhos 
e lantejoulas, nesta loja há todo um mundo 
onde os tecidos a metro fazem sonhar com 
o deslumbrante mundo da alta costura 
e das passerelles.

RUA AUGUSTA 277, 279 

TECIDOS DE SONHO

Londres Salão
Para os amantes de presunto, a Beher 
é o paraíso. No entanto também pode 
desfrutar de pratos de carnes ibéricas, 
enchidos, queijos e em breve uma linha 
de produtos orgânicos, 100% ibéricos 
e ecológicos.

RUA DA PRATA 249 

O OLIMPO DOS ENCHIDOS

Beher

BREVEMENTE NA BAIXA

PRAÇA DE D. PEDRO IV

20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO

Mercado da Baixa
A magia do Natal está de volta à Baixa! 
O Rossio Christmas Market terá lugar 
na praça de D. Pedro IV, no Rossio, 
de 20 de Novembro a 20 de Dezembro.
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