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SERRANOFIL
A retrosaria da Rua da Assunção é a herança de uma tradição 
tão portuguesa, que se vai mantendo viva pela vontade 
e determinação dos seus proprietários. 
A funcionar desde 1920 tem absolutamente tudo para 
os mais variados lavores de agulha, mas especialmente 
para arraiolos. › R. da Assunção, 9

No Terroir encontramos as histórias do mundo 
compiladas numa icónica e diferenciadora 

experiência gastronómica que se quer inesquecível, 
repetível e que eleva a gastronomia portuguesa a um 

patamar de chef, mas a um preço justo. 
› R. dos Fanqueiros, 186
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Centenária, a Serranofil é uma das lojas da Baixa que resiste 
à passagem dos anos e mantém viva a memória de outros 
tempos. Fundada em 1920 por José Serrano, começou por 
ser um negócio de família dedicado à venda de produtos 
de lanifícios e afins. Mas, em 2011, com a ameaça eminente 
da loja fechar, porque a família do fundador tinha outros 
objectivos, os funcionários Manuel Gonçalves e Amélia 
Neves, que já trabalhavam na loja há muitos anos, sentiram 
a necessidade de intervir e perpetuar este património, tor-
nando-se proprietários da Serranofil. Com os anos, a movi-
mentada loja foi-se especializando, acabando por se assu-
mir como uma retrosaria especialista em lãs para arraiolos. 
Isto deveu-se, sobretudo, à intensa procura dos materiais 
necessários para a produção dos famosos tapetes de arraio-
los, que se instalou com a introdução da disciplina de traba-
lhos manuais, no ensino secundário, nos anos 70 e também 
pelo gosto que as senhoras tinham em utilizar estes tape-
tes na decoração. Nessa altura, recorda Manuel Gonçalves 
“faziam-se filas intermináveis à porta”. Se nas décadas de 
70 a 90 eram muitas as famílias que procuravam os tapetes 
de arraiolos para decorar as suas casas, hoje em dia procu-
ram a Serranofil para aprender, com as formações disponí-
veis, reparar, arranjar e cuidar dos tapetes comprados nessa 
época. A Serranofil é agora uma das únicas lojas do género 
ainda em actividade. Aqui ainda se continuam a restaurar, a 
lavar e a fabricar tapetes de arraiolos, estes que, por si mes-
mos, atravessam também várias gerações.

O novo restaurante no número 186 da Rua dos Fanqueiros 
brinda-nos com um estilo único e um sentido estético apu-
rado e diferenciador, com estruturas enigmáticas ligadas 
à cultura vínica, num espaço pensado para desfrutar. Ter-
roir, que se apresenta como um “atelier gastronómico”, foi 
idealizado para oferecer uma experiência enriquecedora, 
em que a ideia, como nos conta Erik Ibrahim, um dos pro-
prietários, “é que as pessoas venham experimentar um 
pouco do nosso “terroir”, da nossa identidade e saírem 
mais enriquecidos do que quando entraram”. Mas, mais do 
que um sonho dos proprietários Inês Santos e Erik Ibrahim, 
que depois de viajar pelo mundo, trouxeram um pouco da 
gastronomia mundial para a Baixa lisboeta, o Terroir é, tam-
bém, em tempos tão adversos, um símbolo de resiliência e 
determinação. A fusão de Portugal com o mundo à mesa, 
resulta em sabores inesquecíveis, traduzidos em menus de 
degustação, que se diferenciam, não só pela qualidade dos 
pratos, mas sobretudo pelo preço justo. No entanto, esta é 
também uma cozinha onde o próprio cliente pode fazer 
parte da construção da refeição, escolhendo à carta, que 
foi pensada e assinada pelo conceituado, chef Miguel Vaz e 
que se actualiza todos os meses – consoante a sazonalidade 
dos produtos e da oferta dos produtores – e se estende à 
carta de vinhos, com curadoria do sommelier, Rodolfo Tris-
tão, para uma cuidada harmonia com os pratos escolhidos. 
Inovação e sazonalidade, aliadas à criatividade do chef resi-
dente José Lopes, são os pilares da oferta deste atelier gas-
tronómico.
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O Programa ‘Comércio Seguro’, 
como nos conta o Comissário Alves 
da 2ª esquadra de Lisboa, não é um 
conceito novo, é a continuidade de 
uma ideologia implementada em 
1998, assente na prevenção criminal, 
com o objectivo de criar um sistema 
de contactos de urgência entre os 
comerciantes e as Forças de Segu-
rança, que depois em 2006, face às 
alterações desencadeadas na cidade 
de Lisboa, evoluiu para um conceito 
de polícia de vanguarda, ou seja, 
“para uma polícia mais humana e 
mais próxima do cidadão”. 
Atentos à situação actual e numa 
altura em que o comércio local tem 
sido mais procurado, a Polícia de 
Segurança Pública e em particular 
a 2ª Esquadra, localizada na Baixa de 
Lisboa, “não podia deixar de estar 
presente para auxiliar todos aque-

porta em porta, contactando direc-
tamente com os comerciantes, ava-
liando as condições de segurança 
dos estabelecimentos, distribuindo 
folhetos informativos e analisando 
situações de risco. Ao passo que na 
tipologia de intervenção mais pró-
-activa, verificou-se o reforço de poli-
ciamento, com a colocação estraté-
gica de polícias no terreno, de forma 
a acompanhar as mudanças labo-
rais provenientes dos diversos esta-
dos decretados com a Pandemia.
Para a concretização destes objec-
tivos e medidas, a PSP conta com 
o apoio da Junta de Freguesia de 
Santa Maria Maior e a Associação de 
Dinamização da Baixa Pombalina, 
em que periodicamente são esta-
belecidas reuniões para partilha e 
difusão de informação, “uma vez 
que é essencial alargar o espectro 
de ideias e pensamentos, sendo 
necessário sempre o incremento de 
ideias e visões diferentes de outros 
actores securitários”, como explica o 
Comissário Alves.

les que ao longo de várias gera-
ções, com sacrífico e esforço con-
tínuo de trabalhadores e famílias, 
edif icaram aquilo que hoje é a 
Baixa Pombalina, com as suas tra-
dições seculares”, revela o Comissá-
rio Alves. Nesse sentido e no âmbito 
do Programa “Comércio Seguro”, a 2ª 
Esquadra lançou a iniciativa “A rota 
das Lojas”, que promove uma maior 
proximidade entre as forças de segu-
rança e os comerciantes, e sobre-
tudo a prevenção do crime em esta-
belecimentos comerciais. Esta acção 
pretende garantir uma maior segu-
rança e bem-estar dos comerciantes 
e visitantes da Baixa, através de duas 
tipologias de intervenção: uma de 
cariz preventivo e outra mais pró-ac-
tiva. Na intervenção mais preventiva, 
os agentes destacados percorrem 
todos os arruamentos e artérias, de 

POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
 lança Programa “Comércio Seguro”

 A DECORRER NA BAIXA 

A 2ª Esquadra da Polícia de Segurança Pública, presente 
na Baixa Pombalina, abraçou o Programa ‘Comércio Seguro’ 
e dinamizou-o face ao contexto actual em que vivemos. Esta 
iniciativa consiste em aproximar os comerciantes desta zona 
histórica e as forças de segurança, materializando o sentimento 
de segurança, promovendo a verdadeira proximidade 
e entreajuda e o combate à criminalidade.
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FOTO DA BAIXA 
EM DESTAQUE
#nabaixaacontecelx

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

 @mariokstreetphotography 

SERRANOFIL 
O mundo encantado 
dos tapetes de Arraiolos 
Entre lãs coloridas, agulhas e simpatia, 
a Serranofil é o local ideal para os 
apaixonados por tapetes de arraiolos 
e por toda a tradição que envolve esta 
arte ancestral. › R. da Assunção, 9

 NA BAIXA ACONTECE SUGERE 

TERROIR
Os sabores do Terroir em casa
Para os que queiram desfrutar de uma 
refeição Terroir no conforto da sua 
casa, o restaurante, em conjunto com 
a plataforma Evoloop, disponibiliza um 
serviço de Take-Away diferenciador 
e personalizado em que são utilizadas 
malas de refrigeração inovadoras, que 
mantêm os pedidos quentes durante 
mais tempo e os estafetas têm formação 
do restaurante de entrega. 
› R. dos Fanqueiros, 186

Iniciativas ADBP para dinamizar 
a Baixa Pombalina

A magia do Natal foi entoada 
nas ruas da Baixa, no passado dia 
18 de Dezembro, pelo Grupo Coral 
Serviço Música Sacra da Igreja de 
São Roque. Uma iniciativa da ADBP, 
para estimular o comércio local e, 
sobretudo, trazer um pouco de alegria 
a todos, numa quadra tão especial, 
que se sentiu e viveu de forma 
diferente.

Christmas Carol
› Baixa-Chiado

A ADBP tem, perante todas as adversidades que marcaram 2020, 
pautado a sua actividade por uma intensificação de medidas 
e acções inovadoras e disruptivas, que visam estimular o comércio 
local e dinamizar a Baixa Pombalina. Entre elas o investimento 
na criação de uma plataforma online, que agrega várias lojas 
da Baixa de Lisboa, diferentes campanhas de comunicação, como 
a iniciativa “O Coração de Lisboa”, a contínua sensibilização junto 
das autoridades para uma maior segurança nas ruas da Baixa 
e o desenvolvimento de parcerias com as empresas que detêm 
os parques de estacionamento da Baixa, para que sejam criados 
protocolos, para que os lojistas e visitantes da Baixa possam 
usufruir de descontos. De forma a ampliar a divulgação das 
iniciativas, de promover a visita à Baixa-Chiado, bem como de 
sensibilizar as entidades responsáveis, a ADBP tem intensificado 
a comunicação junto da imprensa, através da difusão de press 
releases com temas que marcam a actual realidade da Baixa e 
dos seus comerciantes. Ainda no âmbito da sensibilização e com 
o intuito de solicitar medidas, que contribuam para a viabilidade 
económico-financeira das actividades estabelecidas nesta zona de 
Lisboa foi enviada uma carta aberta com mais de 100 assinaturas, 
dirigida ao Primeiro Ministro, Dr. António Costa, e ao Presidente 
da Câmara Municipal de Lisboa, Dr. Fernando Medina.

 ACONTECEU NA BAIXA 


