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loja com história

VS

loja com conceito

PRAÇA DOM PEDRO IV, ROSSIO

Joalharia Ferreira Marques
Uma loja com história que se cruza com a própria história da
Baixa Pombalina. Com uma ampla oferta de peças intemporais e exclusivas, que perpetuam memórias.

RUA DA PRATA

Eyekonic by Optocentro
Um lugar icónico que acolhe o mais recente projecto da
Optocentro, onde o conceito My Glasses My Identity seduz
e encanta os gostos mais exigentes.

Paula Gião

Joalharia Ferreira Marques

loja com história
Desde 1926 que a Joalharia Ferreira Marques se encontra no número
7, na Praça Dom Pedro IV, no Rossio. É uma das mais emblemáticas
fachadas desta praça, onde desaguam histórias e tradições. Fundada
por Adriano Ferreira Marques, bisavô do actual proprietário, Filipe Maia,
esta loja é o exemplo do glamour e charme, que não se perderam com o
tempo. Conhecidos pelas peças exclusivas, de valor e com qualidade, a
Joalharia Ferreira Marques é um marco de referência para quem passa
por Lisboa. Uma loja que acompanha gerações de famílias portuguesas
e estrangeiras, e que já presenciou muitos momentos enternecedores
como pedidos de casamento. Foi também palco de estrelas, onde, em
1968, foi gravada a cena de compra do anel de noivado do 007 – Ao serviço de sua Majestade, e a escolha dos pretendentes de Amália, quando
desejavam algo único, vistoso e personalizado para lhe oferecerem. Aqui
podem-se encontrar desde as salvas e os faqueiros de prata, às mais únicas peças de joalharia. A arte da filigrana e o ouro português são os mais
procurados, pelo seu valor intemporal e qualidade, aos quais os turistas e clientes internacionais não resistem. Paula Gião, responsável pela
comunicação, garante-nos que “não se escreve a história da Baixa de
Lisboa sem escrever sobre a Joalharia Ferreira Marques”. Uma herança
de memórias perpetuadas num local em que o valor é intemporal.

Praça Dom Pedro IV 7, 1100-486 Lisboa
joalhariaferreiramarques | T. (+351) 213 423 723

A Eyekonic by Optocentro é agora a loja que ocupa o número 144 da Rua da
Prata. Quem entra reconhece o lado “histórico-conceptual” que Rui Motty,
o proprietário, diz ter. Uma antiga óptica com mais de 200 anos, restaurada,
modernizada e com “um toque de boutique”. A Eyekonic é a quinta loja do grupo
Optocentro e o resultado do “agarrar de uma oportunidade e a concretização
de uma ambição: um espaço na Baixa de Lisboa”, revela-nos Rui Motty.
Com a mesma filosofia do grupo Optocentro, a de resolver os problemas de
saúde visual dos clientes, enquanto oferecem flexibilidade e um atendimento de
qualidade, a Eyekonic é intemporal, e ao mesmo tempo diferenciadora. Os que
a visitam são recebidos pelo Pedro (optometrista) e pela Susana (Responsável
de vendas), e descobrem um espaço decorado com um design moderno, com
apontamentos em pedra e dourados, que conjugam com o chão em alcatifa
verde escuro, que torna o espaço acolhedor. Rui Motty garante-nos que na
Eyekonic encontra-se “óculos para todos os gostos”, desde os modelos mais
exclusivos e icónicos aos mais simples, desde marcas presentes no mercado
de luxo, a uma private label, fabricada em Portugal, para que todos possam
encontrar o “encanto de usar óculos e criar a sua própria identidade”.
A Eyekonic traz um novo conceito de óptica, onde o passado e o presente se
fundem, num ambiente agradável, acolhedor e moderno.

Rua da Prata 144, 1100-227 Lisboa
optocentro.pt | T. (+351) 218 822 005

Eyekonic by Optocentro

loja com conceito

Rui Motty

ACONTECEU NA BAIXA

Restaurantes da Baixa: Um Património Vivo

Com a abertura dos restaurantes da Baixa,
com todas as medidas de segurança e higienização, os portugueses têm agora mais um
motivo para desfrutar das ruas da Baixa de
Lisboa.
Situada entre a Praça do Comércio e o Rossio, a Rua dos Douradores acolhe dois restaurantes genuinamente portugueses: o
Granja Velha e o Dois Arcos.
De origem minhota, o Granja Velha, com
37 anos, e o Dois Arcos com 27, são uma
referência na Baixa, onde podemos encontrar alguns pratos típicos, como o Bacalhau à
Narcisa e o Cozido à Portuguesa, confeccionados com produtos frescos e de qualidade.

Quem os visita encontra, logo à entrada, o
álcool gel, e pode reparar nas mesas sem
louça e dispostas de forma a garantir o distanciamento obrigatório. Num período marcado pelo regresso, Alcides Lopes, sócio-gerente dos espaços, vive um dia de cada vez,
esperançoso que, com o tempo, os seus fiéis
clientes, maioritariamente nacionais, regressem e venha a servir almoços e jantares ao
ritmo a que estava habituado.
No Granja Velha e no Dois Arcos os pratos
do dia são sempre diferentes, para que os
clientes assíduos possam desfrutar de diversidade nas refeições diárias. Mas as iguarias
mais procuradas são o arroz de pato e o arroz
de garoupa.

GABINETE DE APOIO JURÍDICO
De forma a apoiar os seus associados a Associação de Dinamização da Baixa Pombalina – ADBP, constituiu um Gabinete
de Apoio Jurídico. Este gabinete vai estar disponível a partir de
Julho, 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

Estes restaurantes continuam a fazer história, para que a mesma nunca se perca das
tradicionais ruas da Baixa. E, para que isso
aconteça, o Sr. Alcides deixa um apelo aos
portugueses: “Visitem a Baixa e continuem
a apreciar o melhor da gastronomia portuguesa, enquanto convivem com a história
de Lisboa, a história de Portugal”.

PROTOCOLOS DE BENEFÍCIOS
ENTRE ASSOCIADOS
A Associação Dinamização da Baixa Pombalina estabeleceu
protocolos com várias entidades de prestação de serviços,
localizadas na Baixa, que permitem aos associados da ADPB
usufruírem de condições especiais. Fazem parte desta rede
de Protocolos, a Farmácia Internacional, a Farmácia Barral e a
Clínica São Cristóvão. +info: ADBP – 213 421 686

NA BAIXA ACONTECE
SUGERE

© BORN2SCORE

A DECORRER
NA BAIXA

Protocolo para serviços
de Telemedicina do Trabalho
Para ajudar os seus associados que têm
colaboradores em regime de teletrabalho,
a ADBP estabeleceu um Protocolo com
a Born2Score, uma empresa certificada
pela Direção-Geral de Saúde (DGS)
que presta Serviços Externos de Saúde
no Trabalho. O Protocolo permite
o acesso a serviços de Telemedicina
do Trabalho com condições especiais
para todos os associados ADBP.
+info: 213 421 686

Abertura de novo espaço comercial
no Martim Moniz

PRAÇA DOM PEDRO IV, ROSSIO

RUA DA PRATA

EDIÇÃO FADO

EYEKONIC COLLECTION

Para os apreciadores de fado, nesta joalharia
é o único local no mundo, onde se pode
encontrar uma edição exclusiva da marca
de relógios MaisterSinger dedicada
a esta arte.

A colecção residente da loja é composta
por sete modelos, inspirada nos Sete
Pecados Mortais. Os modelos estão
disponíveis em diversas cores
e são produzidos em Portugal.

Joalharia Ferreira Marques

Eyekonic by Optocentro

FOTO EM DESTAQUE

O nosso Associado Europredial Rede
ComprarCasa foi a empresa escolhida para
mediar o negócio imobiliário da abertura
do Continente Bom Dia. O supermercado
abriu no edifício do Hotel Mundial, situado
na praça do Martim Moniz, reforçando
a oferta diversificada do comércio
na Baixa Pombalina.

SABIA QUE...

ALERTA ADBP
Consciente das preocupações dos
seus associados, a ADBP tem vindo a
intensificar contactos e reuniões junto
das entidades competentes no sentido
de as sensibilizar para a resolução das
mesmas e solicitar um maior apoio.
Em destaque:
1. Continuar a sensibilizar junto da C.M.
Lisboa um maior apoio ao comércio
local e a fazer chegar as muitas
preocupações dos empresários
da Baixa-Chiado.
2. Alertar para os constrangimentos que
já se fazem sentir no trânsito devido
à nova ciclovia na Av. Almirante Reis.

O nome completo da Rua
Augusta é Rua da Augusta
Figura do Rei, uma homena-gem ao monarca D. José I,
figura retratada na estátua equestre da Praça do Comércio.

@baptiste.caillaud
Partilhe as suas fotos da Baixa Pombalina com a hashtag
#nabaixaacontecelx, para que possa ser a foto
em destaque.
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