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LOS CHANETES
Para os amantes de presunto ibérico, Los Chanetes é novo destino 
a descobrir na Praça do Rossio. Com uma vasta oferta que inclui 
queijos, enchidos e pratos de carne de porco preto, os clientes 
são conquistados pela qualidade e autenticidade, num ambiente 
convidativo e agradável. › Praça D. Pedro IV 18, Rossio

A Real Transfer nasceu há 15 anos com o propósito de realizar 

transferências de dinheiro para o Brasil. Actualmente, além de 

serviços de câmbio de moeda, em parceria com a MoneyGram, 

efectuam transferências internacionais para mais de 200 países 

e têm como lema fazer parte “dos sonhos e realizações” da 

comunidade imigrante. › R. do Amparo 2, Praça da Figueira 

LOJA COM INOVAÇÃO

REAL TRANSFER

FEV. 2023 
NEWSLETTER

LOJA COM CONCEITO



No número 18 da Praça D. Pedro IV, estabeleceu-se há nove 
meses um espaço onde o presunto de qualidade supe-
rior é rei. “Há muito tempo que a nossa Baixa merecia um 
espaço com este conceito”, assume o responsável de loja, 
Luís Nunes. Foi o desejo de se afirmar como um projecto 
diferenciador dos negócios existentes na Baixa Pombalina 
que surgiu Los Chanetes.
O nome da loja tem origem na empresa fornecedora, pio-
neira no sector dos presuntos da região de Salamanca com 
a mesma denominação. Daí provêm produtos com caracte-
rísticas particulares, graças à alimentação do suíno ibérico, 
que é exclusivamente à base de bolota, o que assegura o 
sabor único das carnes. 
Para Luís Nunes, não há dúvidas, “o que diferencia a Los 
Chanetes é a sua oferta de presuntos, o Ibérico, também 
conhecido por Pata Negra”, “que têm curas entre os três 
e os oito anos”, não havendo produtos com cura imediata. 
Da vasta gama de produtos, o presunto de bolota está no 
top das preferências, por apresentar “uma qualidade supe-
rior”, garante o responsável de loja. Mas há muito mais para 
degustar neste santuário de presuntos. A oferta estende-se 
aos queijos onde “o queijo de azeitão é um dos favoritos” e 
ainda são servidos pratos cuja base é a carne de porco preto, 
como plumas e secretos. Na hora de escolher a bebida, des-
tacam-se os vinhos e as cervejas.
Os clientes que visitam a loja são “sobretudo turistas, espe-
cialmente espanhóis, grandes apreciadores de presunto, e 
franceses e italianos, que demonstram interesse em experi-
mentar e perceber o conceito do espaço”, conta Luís Nunes, 
que refere ainda que é comum estes clientes levarem para 
casa os produtos embalados, quer para repetir, quer para 
oferecer.

A Real Transfer iniciou a sua actividade em 2008 na Calçada 
do Carmo, no Rossio, dedicada a serviços de transferências 
internacionais de dinheiro e de câmbio de moeda. Com a 
evolução do negócio, passaram a estar presentes também 
em Angola e na Namíbia e abriram novos balcões em Portu-
gal, distribuídos por todo o país, inclusive nas ilhas.
“A Baixa de Lisboa é o nosso centro nevrálgico”, conta Pedro 
Santos, Presidente do Conselho de Administração, que a- 
companhou com entusiasmo a revitalização da Baixa Pom-
balina ao longo dos últimos anos. Recentemente, foi tam-
bém no coração da Baixa, mais precisamente no número 2 
da Rua do Amparo que foi inaugurada a nova loja Real Trans-
fer, num espaço que acolheu durante décadas a histórica 
Casa das Sementes. “Reformulámos a loja para adequar ao 
nosso tipo de negócio, mas a identidade foi preservada, 
nomeadamente na identificação exterior que manteve a 
o tipo de letra da antiga loja, e nas fotografias expostas 
do negócio anterior, que continuam, porque para a Real 
Transfer conservar a história da Baixa Pombalina e de Lis-
boa é fundamental”, garante Gilda Hopffer, Directora de 
Comunicação e Marketing da Real Transfer.
“Uma fintech com rosto”. É assim que Pedro Santos define 
a Real Transfer, afirmando que, além da vertente financeira, 
lidam sobretudo “com o sofrimento, a angústia e a sau-
dade dos clientes, que na sua maioria são imigrantes”. 
Uma realidade que moldou a sua política de responsabi-
lidade social, que nasce da vontade de “proporcionar às 
pessoas momentos de felicidade”, através de diferentes 
iniciativas, como reencontros entre famílias que vivem em 
diferentes partes do globo, sorteios de viagens e de prémios, 
como scooters e telemóveis, que permitem estabelecer uma 
relação mais próxima com o cliente.
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Nem o horário reduzido das iluminações do Natal impediu 
que a Baixa-Chiado se voltasse a encher de turistas e famí-
lias para desfrutar de toda a oferta que o Rossio Christmas 
Market proporcionou durante a quadra natalícia.
O comboio de Natal voltou a estar no centro das atenções, 
bem como a actuação de bandas filarmónicas, que prota-
gonizou momentos únicos de animação de rua. 
Iniciativas que ganharam visibilidade na imprensa, com 
a realização de várias reportagens que validam o empe-
nho e trabalho da ADBP na dinamização e promoção 
da Baixa Pombalina mas também motivando todos os 
envolvidos a fazer mais e melhor.

 ACONTECEU NA BAIXA 

A tradição do Natal na Baixa Pombalina voltou 
a ser cumprida com um programa de actividades 
especialmente preparado pela ADBP 
e que se confirmou um sucesso. 

VIVEU-SE UM NATAL 
MEMORÁVEL 
NA BAIXA POMBALINA

Comboio de Natal
O som inconfundível do sino do Comboio de 
Natal voltou a soar nas ruas da Baixa graças 
à Pollux e à Nickolaus, patrocinadores desta 
iniciativa que proporcionou momentos mági-
cos a mais de 50 mil pessoas que fizeram a 
viagem.
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Candidatura da Baixa 
Pombalina a património 
da UNESCO
A ADBP felicita a decisão da 
Câmara Municipal de Lisboa pela 
formalização da candidatura de 
classificação da Baixa Pombalina 
como Património da Humanidade. 
Uma decisão justificada pela 
“excepcionalidade desta zona 
histórica e pelos seus contributos 
para a história da humanidade", 
como referiu Carlos Moedas, 
Presidente da Câmara de Lisboa.

 ACONTECEU NA BAIXA 

Exposição “50 Anos, 50 Capas” do Expresso 
inaugurada na Praça do Rossio
A ADBP parabeniza o Expresso pelos 50 anos de vida do jornal. 
A celebração também acontece na Baixa Pombalina, mais 
especificamente na icónica Praça do Rossio, onde foi inaugurada 
a Exposição itinerante dos 50 anos do Expresso no passado dia 
26 de Janeiro, pelo fundador, Francisco Pinto Balsemão, e pelo 
presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas. Através 
de 26 mupis distribuídos pela Praça, são apresentadas 50 capas, 
que representam cada ano de vida do jornal e um mupi de 
enquadramento da exposição que depois do dia 8 de Fevereiro 
seguiu para Santarém e percorrerá as restantes 17 capitais de distrito.

Acordo entre Câmara de Lisboa 
e operadores de mobilidade 
suave partilhada
A ADBP congratula a Câmara 
Municipal de Lisboa pelo acordo 
assinado com as cinco operadoras 
de mobilidade suave da cidade, 
que prevê a definição de locais de 
estacionamento, a proibição da 
circulação nos passeios e em sentido 
contrário ao trânsito e a fixação do 
limite de velocidade de trotinetes e 
bicicletas partilhadas, entre outras 
medidas que pretendem acabar 
com o uso abusivo destes veículos 
e promover a utilização responsável 
do espaço público, bem como a 
segurança de todos os cidadãos. 

Apelo à criação de um fundo de apoio 
aos comerciantes da Rua da Prata 
Ciente do impacto das obras de intervenção na Rua da Prata nos 
negócios desta artéria na Baixa de Lisboa, devido ao encerramento 
do trânsito que impede qualquer actividade logística e dificulta 
a passagem de peões e de veículos de mobilidade suave, a ADBP 
sensibilizou a Câmara Municipal de Lisboa para a criação de um fundo 
de apoio específico destinado aos empresários e lojistas afectados. A 
iniciativa foi bem acolhida pelos membros do executivo da Câmara 
Municipal, estando neste momento a ADBP a aguardar uma resposta, 
confiante de uma decisão favorável.
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