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LOJA COM CONCEITO
LOJA COM HISTÓRIA

OUROTÊXTEIS
Nascida da vontade de um pai de família emigrado que
sonhava regressar ao seu país, a Ourotêxteis é uma loja que
tem conquistado gerações pela qualidade, variedade e
exclusividade dos seus produtos › R. do Ouro, 182

LOJA COM CONCEITO

FARMÁCIA INTERNACIONAL
Uma das artérias mais movimentadas da Baixa acolhe,
há mais de um século, uma Farmácia que fez da
inovação o pilar para se modernizar e diferenciar.
› R. do Ouro, 228-230
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Vera Onofre
Eunice Cruz

OUROTÊXTEIS
Em 1988, numa Baixa Pombalina que Vera Onofre nos descreve como “diferente dos dias hoje”, o seu pai Arnaldo
Vasconcelos, regressado do Brasil, inaugurou a Ourotêxteis
no número 260, da Rua Áurea. Em 2015 muda-se para o
número 182 da mesma rua, passando a ter uma segunda
entrada pela Rua dos Sapateiros. No interior, os pormenores da estrutura original do edifício coabitam com largas
prateleiras de metal que acomodam inúmeras e coloridas
peças de tecido.
“Além de tecidos para a confecção de vestuário, vendemos tecidos para a produção do guarda-roupa de todo o
tipo de espectáculos.”, conta-nos Vera. “E para as marchas e
desfiles de Carnaval do país inteiro – que estamos ansiosos
que voltem. Também somos procurados por várias áreas
de ensino, desde educadores de infância a estudantes de
artes plásticas e design de moda” continua. “A nossa oferta
é tão diversificada que conseguimos arranjar sempre solução para o que se procura”, explica. Quem entra na Ourotêxteis não sai sem tudo o que precisa para a arte da costura.
Não fosse esta loja de tecidos ter também uma Retrosaria
integrada no mesmo espaço.
Testemunho vivo do típico comércio tradicional lisboeta, a
Ourotêxteis faz por manter as tradições e enaltecer a cultura do país, com produtos tradicionais como a cortiça. Mais
precisamente, o pó que se aproveita aquando da extração
deste material nobre e que depois é utilizado para fazer tecidos para decoração, malas e outros objectos. A Ourotêxteis importa também produtos exóticos de África e do Brasil – com quem mantêm uma relação de proximidade, não
só pelos clientes destas geografias, alguns dos quais vivem
em Portugal, como pelo facto do Brasil ser o país de origem
das filhas de Arnaldo Vasconcelos, fundador da Ourotêxteis
– distinguindo-se assim não só pela variedade, como também pela exclusividade dos seus produtos.

FARMÁCIA INTERNACIONAL
A 30 de Dezembro de 1912 a Rua do Ouro ganhava uma nova
farmácia para servir os residentes e trabalhadores da Baixa.
Actualmente com uma nova gerência assumida pela Drª
Eunice Cruz, a Farmácia Internacional apresenta-se como
uma farmácia moderna, com um conceito diferenciador,
onde apenas na decoração alguns apontamentos “denunciam” o passado daquele espaço, que em tempos foi berço
do reconhecido laboratório farmacêutico Iberfar.
Esta farmácia é hoje um espaço de referência, moderno e
com significado para a história comercial da cidade, que oferece os serviços habituais de uma farmácia, mas que se distingue pelos outros serviços que disponibiliza, como a loja
online (criada em 2009, quando o digital ainda não tinha
ganho a expressão dos dias de hoje), o Serviço de Entregas
de Medicamentos ao Domicílio/local de trabalho, a Administração de Medicamentos Injectáveis, os Cuidados de Primeiros Socorros ou a Preparação Individualizada da Medicação.
As relações de confiança que se estabelecem perduram nos
anos, com diversos casos de clientes de longa data, muitos dos quais agora recebem os medicamentos em casa de
forma personalizada.
O turismo que a Baixa conheceu fez crescer a oferta o que
permitiu à Farmácia Internacional afirmar-se como uma farmácia diferenciadora. “Apesar de ser uma farmácia tradicional, muito direcionada para o cliente local, tenta responder
às necessidades especificas dos turistas, com produtos de
primeira necessidade, como produtos de higiene íntima,
pensos rápidos e outros bens.”, conclui a Drª Eunice Cruz.
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ACONTECEU NA BAIXA

AUTÁRQUICAS 2021:
ADBP promoveu encontros com os candidatos à presidência da Câmara
Municipal de Lisboa.

Os desafios que se colocam à realidade específica que vive
actualmente a Baixa-Chiado legitimou o convite que a ADBP
endereçou a todos os candidatos à presidência da Câmara
Municipal de Lisboa, representantes de partidos com assento na
Assembleia da República, para uma sessão individual de partilha
e de esclarecimento sobre as suas ideias e projectos para esta
zona histórica da cidade. As sessões individuais tiveram lugar
no Pollux Terrace, durante a primeira quinzena de Setembro.

porto na Portela, tendo em conta
a importância do mesmo para o
comércio da Baixa Pombalina, bem
como a segurança e higiene das ruas
da Baixa e o valor das rendas actualmente praticados e que poderão
inviabilizar alguns dos negócios desta
zona da capital.

Manuela Gonzaga do PAN, Bruno
Horta Soares, da Iniciativa Liberal,
Carlos Moedas da coligação Novos
Tempos e Fernando Medina candidato pela coligação Mais Lisboa, foram
os candidatos que marcaram presença nestes encontros – realizados
nos dias 6, 8, 10 e 16 de Setembro, respectivamente. Perante uma audiência de empresários, comerciantes e
investidores da Baixa-Chiado, os candidatos tiveram a oportunidade de
partilhar as suas visões e propostas

ADBP FELICITA O NOVO
PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE LISBOA
A nova vereação da Câmara Municipal de Lisboa, liderada pelo social-democrata Carlos Moedas, toma posse
no próximo dia 18 de Outubro, iniciando-se assim um novo ciclo político no
concelho. A ADBP congratula o novo
autarca, disponibilizando-se para um
trabalho conjunto confiante de que
vai ser possível alcançar um futuro sustentável para a Baixa de Lisboa!

para o futuro da Baixa Pombalina
mas também de ouvir as preocupações veiculadas pela ADBP que passam, essencialmente, pelo alerta de
que apesar dos sinais de recuperação mais recentes, decorrentes do alívio das restrições relacionadas com a
pandemia, os negócios desta zona da
cidade continuam a sentir dificuldades, fruto dos vários meses difíceis
que atravessaram.
Foram ainda temas dominantes nestes encontros a manutenção do Aero-

BREVEMENTE NA BAIXA

ADBP prepara Natal inesquecível
na Baixa com comboio natalício!

28 de Outubro marca o regresso
do Mercado da Baixa!
O Mercado mais famoso da Baixa está de regresso!
A partir do dia 28 de Outubro até 7 de Novembro,
os melhores sabores da gastronomia nacional
aguardam a sua visita na localização de sempre,
a icónica Praça da Figueira.

Em contagem decrescente para a quadra festiva
que se aproxima, a ADBP continua empenhada em
oferecer um vasto programa de animação para fazer
da Baixa Pombalina um destino privilegiado para as
compras de Natal e ponto de encontro de muitas
famílias.
Uma das grandes novidades da programação de
Natal deste ano é o comboio que promete percursos
divertidos pelas ruas da Baixa. De 19 de Novembro a
19 de Dezembro, este comboio especial de Natal vai
circular com início na Praça da Figueira, passando
pelo Rossio, Rua do Ouro e pela Rua da Prata. A
viagem é gratuita para toda a família, mediante
levantamento de vouchers nas lojas aderentes.
Para mais informações, fique atento
às redes sociais “Na Baixa Acontece”.

NA BAIXA ACONTECE SUGERE

OUROTÊXTEIS
Sustentabilidade & Exclusividade
A sustentabilidade ganhou lugar de
destaque na Ourotêxteis com a chegada
dos algodões orgânicos e tecidos de
bambu. › R. do Ouro, 182

FOTO DA BAIXA
EM DESTAQUE
#nabaixaacontecelx

FARMÁCIA INTERNACIONAL
Serviços cuidados e personalizados
A Farmácia Internacional orgulha-se
tanto da veia inovadora e moderna, como
do cuidado atento aos seus clientes.
Uma relação fortalecida pelos serviços
personalizados de entrega ao domicílio,
loja online e preparação de medicação.
› R. do Ouro, 228-230

@jota_ene

Partilhe as suas fotos da Baixa Pombalina no Instagram
com a nossa hashtag #nabaixaacontecelx, para que
possa ser a foto em destaque!
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