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loja com história

VS

loja com conceito

RUA DA PRATA

Achega
Com mais de 60 anos de história, Achega é uma marca especializada em malhas. Uma referência a nível nacional no sector
do vestuário que veste de tradição várias gerações.

RUA DO COMÉRCIO

Chapelaria d’Aquino
Chapéus há muitos, mas chapelarias com um toque de
modernidade há poucas. Chapelaria D’Aquino é uma marca
recente que tem uma história para contar.

loja com história

ACHEGA

Desde 1957 que Achega se tornou uma marca de vestuário que prima pelo
fabrico próprio e venda especializada de malhas, a partir de materiais de
origem nacional. Situada na Rua da Prata, no número 240, é gerida por
Antonieta Achega, designer da marca e neta do fundador.
As malhas são pensadas ao ínfimo pormenor, feitas de raiz e com um
design exclusivo. Aqui podem comprar-se produtos de qualidade, desde
cachecóis, luvas, gorros, casacos, camisolas, golas altas e ponchos. Os bestsellers são as echarpes e as saias, que nunca perdem o encanto.
A marca procura acompanhar as tendências de cada estação, com um
estilo inovador e a aposta na vertente tecnológica. O foco principal são
os clientes portugueses, mas não são os únicos!
Com várias lojas distribuídas pelas principais artérias da capital, os turistas representam um consumidor em crescimento. “Os estrangeiros ficam
admirados com a diversidade das cores porque já não existem lojas tão
coloridas.” concluiu Antonieta Achega.
Após a participação em eventos de moda em Lisboa, a marca tem agora
intenções de se internacionalizar, começando por Paris.
A traça original da Baixa Pombalina é visível a quem visita o interior da
loja, com os seus arcos cheios de história. Existe ainda um livro de visitas que regista as mensagens de clientes e turistas. Uma antiga tradição
do comércio português que guarda as memórias de quem por lá passa.

Antonieta Achega
Rua da Prata 240, 1100-422 Lisboa
achega.com | T. (+351) 218 878 415

Um chapéu é mais do que um acessório de estilo, e a Chapelaria D’Aquino
demonstra-o com charme e modernidade. Rita Rua, em parceria com o
Grupo Godiva, abriu o espaço há 6 anos na esquina da Rua do Comércio, no número 16 A. É a única loja do grupo dedicada exclusivamente a
chapelaria. O sonho de criar uma marca surgiu da vontade de honrar o
legado do seu bisavô, fundador da Chapelaria Azevedo Rua. A intenção
de tirar o ar “austero” das chapelarias antigas e permitir um contacto mais
próximo com o cliente foi o mote para a criação deste novo conceito.
Dentro da gama de produtos, existe oferta para homem e para mulher
que é actualizada a cada estação do ano, mas sempre com qualidade e
bom gosto: boinas, bonés, abas largas ou curtas, com mais ou menos
enfeites, cartolas (para eles) ou turbantes (para elas). Os clientes que
compram chapéus são tão variados como aqueles que passam pela porta.
Rita Rua afirma que “o negócio não funcionaria se não fosse na Baixa,
porque é uma zona de muita passagem e de muito turismo” .
Quando falamos de chapéus, Rita Rua acrescenta que “o turista não é
tão preocupado como os portugueses” no que toca a arriscar no estilo
e uso de acessórios. A Chapelaria D’Aquino é a prova de que chapéus
há muitos, mas chapelarias com conceito e futuro são raras e únicas.

Rua do Comércio 16 A, 1100-150 Lisboa
daquinolisbon | T. (+351) 912 277 783

CHAPELARIA D’AQUINO

loja com conceito

Rita Rua

ACONTECEU NA BAIXA

Reunião ADBP: Plano ZER

No passado dia 12 de Fevereiro a ADBP –
Associação de Dinamização da Baixa Pombalina, promoveu uma reunião para debater o
Plano ZER – Zona de Emissões Reduzidas, um
tema apresentado pelo Presidente da Câmara
Municipal de Lisboa, em Janeiro. A reunião
teve lugar no espaço “The Spot | Meetings
& Events Downtown Lisbon”, cedido pelo
grupo “My Story Hotels” e contou com a presença de grande parte dos seus associados.

Sendo Lisboa a Capital Verde Europeia em
2020, o Plano ZER é um projecto que visa
reduzir as emissões de dióxido de carbono,
melhorar as condições de circulação reduzindo o tráfego e oferecendo maior comodidade aos lisboetas e turistas para usufruir
dos espaços públicos da Baixa Pombalina. O
Plano ZER circunscreve-se à zona da Avenida
da Liberdade, Baixa e Chiado.

NOL JEWELLERS: UMA JÓIA DE MONTRA
A NOL Jewellers, situada na Rua António Maria Cardoso, no número
39 D, foi a vencedora do Concurso Montras de Natal de Lisboa, organizado pela Câmara Municipal de Lisboa e a União de Associações do
Comércio e Serviços.
Sobre a montra “queríamos que ela reflectisse o nosso espírito e o
nosso gosto ecléctico.” afirma Nuno Pestana, que fundou a marca em
conjunto com Luísa Bernardes. Foi um projecto complexo que demorou quatro meses a ser desenvolvido e que contou com a parceria da
empresa artística Flores de Papel. Intemporal e com um estilo clean
conjugaram de uma forma tradicional a simplicidade do Inverno com
o espírito lisboeta.
A NOL é uma marca que se destaca pelo atendimento privado. O
cliente é envolvido em todo o processo de criação, desde o design até
ao produto final. “A ideia é proporcionar ao cliente uma experiência
única e completamente diferente do que é habitual na compra de
uma jóia.” confirmam Luísa Bernardes e Nuno Pestana.

Foram levantadas diversas dúvidas e questões acerca do Plano ZER, com os associados a demonstrarem preocupações relativamente à incerteza e pouca fundamentação do
plano. De acordo com Manuel Lopes, Presidente da ADBP, é uma iniciativa a ser valorizada e necessária, mas acredita que seja possível aplicar este projecto de uma outra forma
e noutros espaços públicos. Durante esta
reunião concluiu-se que o plano carece de
estrutura e viabilidade, tanto para o comércio como para os moradores.
Prevê-se uma discussão longa e pormenorizada sobre o Plano ZER para responder às
questões em aberto. Questões estas como
o acesso de pessoas com mobilidade reduzida, visitas aos moradores, cargas e descargas dos comerciantes. A “luz verde” do projecto só poderá ser possível quando forem
apresentadas medidas e soluções que valorizem ambos os lados.
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MALHAS COM HISTÓRIA

UM ACESSÓRIO DE ELEGÂNCIA

As malhas Achega são produzidas em Minde
(concelho de Alcanena), com material 100%
português. Os casacos, as saias e as echarpes
destacam-se na loja pela qualidade e pelo
Pantone do ano 2020: o azul clássico.

Portugueses e turistas deslocam-se
à Chapelaria D’Aquino à procura do acessório
ideal. Os chapéus de aba larga fazem furor
o ano inteiro, conferindo um toque
sofisticado aos looks dos clientes.

Achega
PRAÇA DA FIGUEIRA

27 DE FEVEREIRO A 8 DE MARÇO

Mercado da Baixa

Os melhores sabores da capital estão aqui.

Chapelaria d’Aquino

FOTO EM DESTAQUE
BREVEMENTE
NA BAIXA

SABIA QUE...
O Elevador de Santa Justa
abriu em 1902 e funcionava a
vapor. Cinco anos mais tarde
começou a trabalhar a energia
eléctrica, tornando-se o único
elevador vertical em Lisboa a
prestar serviço público.

PRAÇA DA FIGUEIRA

28 DE MARÇO A 12 ABRIL

Mercado da Baixa
– Edição Especial de Páscoa

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