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loja com história loja com conceitoVS

Ourivesaria Sarmento
RUA ÁUREA

A profissão de Jacinta Antunes no ramo da hotelaria e o seu 
talento “handmade” só podiam culminar num único desfecho: 
uma loja onde tudo é 100% nacional.

Lisbon Craft
RUA DOS FANQUEIROS

São raras as ourivesarias que resistem à passagem do tempo, 
mas a Ourivesaria Sarmento tem contrariado as probabilida-
des e caminha já para os seus 150 anos. Um percurso que 
Rodrigo Wenceslau Sarmento nos confessa difícil, mas que é 
também um motivo de orgulho.



Nesta loja, as cordas das lâmpadas e a rede de pesca que 
ornamenta o candeeiro não escondem a ligação à sardinha 
e ao universo do mar. Aqui, conta-nos Jacinta Antunes – 
a proprietária – há sacos, sardinhas e almofadas de cheiro 
feitos à mão, peças novas e artigos antigos que ganharam 
vida e frescura. Mas há também t-shirts, linhas da Castel-
bel e uma zona gourmet. Tudo 100% nacional. Diz-nos, por 
isso, que esta “é uma loja para o turista, mas também para 
o cliente nacional”.
Da Avenida da Liberdade, a “Alfazema de Lisboa” mudou-se 
para a Rua dos Fanqueiros. A ideia manteve-se, a qualida-
de dos produtos também. Apenas mudaram o nome e a 
dimensão da loja. “Aqui consigo expor mais peças e estou 
muito satisfeita. Os vizinhos são fantásticos, a rua está 
muito gira e o comércio mexe”.
A sua profissão no ramo da hotelaria está na origem deste 
conceito que “começou por brincadeira”, afinal de contas, 
Jacinta está habituada “a trabalhar com o cliente e com o 
turista, por isso foi juntar o útil ao agradável”.

Rua dos Fanqueiros 90-92, 1100-232 Lisboa
lisboncraft.pt | T. (+351) 213 426 609

A um ano de completar 150 anos de história – um marco 
invulgar – a Ourivesaria Sarmento mantém-se fiel ao con-
ceito original – “alguma modernidade aliada à tradição”, 
que se revela, desde logo, na decoração, mas, acima de 
tudo, na afabilidade do atendimento ao cliente. Quem o 
diz é Rodrigo Wenceslau Sarmento – um dos responsá-
veis por esta loja que, apesar de fundada por João Joaquim 
Antunes Rebello, está na família Sarmento há seis gera-
ções, graças “à seriedade e sapiência de meu trisavô que 
foi convidado para sócio e que mais tarde acabaria por 
assumir a ourivesaria”.
A oferta desta Casa vai para além do óbvio… São feitas 
avaliações oficiais, encontram-se “pratas exclusivas e ma-
nufacturadas em Portugal”, peças de eleição e filigranas. 
Mas a “pioneira” Ourivesaria Sarmento reinventa-se ao 
sabor dos tempos e a prova disso é o Espaço Sarmento, 
“um espaço de arte, onde se combina a joalharia contem-
porânea com a tradicional”. Entre pintura, escultura ou 
fotografia, valoriza-se a joalharia de Autor, em exibições 
periódicas, que mais do que exposições são “uma oportu-
nidade para talentosos jovens joalheiros”.

Rua Áurea 251, 1100-062 Lisboa
ourivesariasarmento.pt | T. (+351) 213 426 774
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Rodrigo Wenceslau Sarmento

Lisbon Craft

Jacinta Antunes

Centro de mesa “par de conchas” 
em prata manufacturada - um exclusivo “sarmento”



RUA DOS FANQUEIROS

Reabertura Pollux Terrace

ACONTECEU NA BAIXA

Quem passa distraído pelo edifício da Pollux não imagina a vista que 
o 8.º piso reserva a quem o visita. De frente para o Elevador de Santa 
Justa, vê-se a Baixa de uma perspectiva inacreditável. E, se a quali-
dade e a variedade dos artigos para a casa são o motivo de interesse 
dos restantes sete andares, aqui em cima, “a mais-valia é o terraço e 
a vista”, confessa-nos o administrador António Robalo, pouco tempo 
depois de o Pollux Terrace ter reaberto ao público.
A este terraço chegam “os clientes Pollux, que aproveitam para co-
nhecer este espaço, muitos turistas que pretendem apenas conhe-
cer os serviços do terraço e desfrutar da vista e muitas pessoas que 
nos descobrem nas redes sociais”. Uma tríade perfeita. 

Apesar da restauração não ser o core business da Pollux, “sempre foi 
um objectivo fazer aqui um restaurante”. Aproveitaram-se, por isso, 
as obras de remodelação do edifício, concluídas no início de 2017, 
e, com a colaboração de uma arquitecta, decorou-se e equipou-se o 
espaço. Depois da anterior concessão, o Pollux Terrace reabre com 
algumas novidades, mas “com um conceito muito semelhante”. Des-
ta vez, é a própria Pollux que explora o potencial do espaço que, ao 
comando da cozinha, tem a Chef Neide Dias, responsável por rein-
ventar a gastronomia tradicional portuguesa.
Em resumo, “o nosso grande atractivo é a vista, o espaço está muito 
agradável e acreditamos nas nossas propostas gastronómicas”. Para 
uma refeição ou um cocktail de fim de dia, fica feito o convite!

Rua dos Fanqueiros 276, 1149-031 Lisboa | pollux.pt | T. (+351) 218 811 200



BREVEMENTE
NA BAIXA

Mercado Da Baixa
Os melhores sabores da nossa gastronomia 
esperam a sua visita no Mercado mais 
famoso da Baixa.

ATÉ DIA 7 DE JULHO // 
DE 25 DE JULHO A 4 DE AGOSTO

PRAÇA DA FIGUEIRA

NA BAIXA ACONTECE 
SUGERE

Museu de ourivesarias
e relojoarias portuguesas

RUA ÁUREA

OURIVESARIA SARMENTO
Elementos que não se encontram em nenhum 
outro local, recolhidos desde há 25 anos 
e compilados numa colecção assinada 
por Rodrigo Wenceslau Sarmento.

Bolsas “handmade”
RUA DOS FANQUEIROS

LISBON CRAFT
Feitas à mão por Jacinta e a sua mãe, 
estas bolsas de diferentes padrões 
são um exclusivo da Lisbon Craft.

FOTO EM DESTAQUE

@marcovinhais

SABIA QUE...

A Rua da Betesga, conhecida 
por ligar a Praça da Figueira 
ao Rossio, é tida como a rua 
mais pequena de Lisboa, 
uma vez que tem apenas 
aproximadamente 10 metros 
de comprimento.

ASSOCIAÇÃO 
DE DINAMIZAÇÃO 
DA BAIXA POMBALINA
Rua da Assunção, 42, 1º andar 
Sala 7, 1100-044 Lisboa
adbaixap@gmail.com

Direcção: Manuel Lopes, Vasco de 
Mello, Fernanda Igrejas, Antonieta 
Achega, José Carlos Custódio

Partilhe a sua foto da Baixa Pombalina 
com a hashtag #nabaixaacontecelx, 
para que possa ser a foto em destaque 
do próximo mês.

Em reunião com o Comandante Paulo 
Caldas da Polícia Municipal de Lisboa, 
a Direcção da ADBP discutiu a ques-
tão das cargas e descargas, a legislação 
existente para as trotinetes e ainda a 
segurança da população em pontos 
sensíveis da Baixa.

A carreira do eléctrico nº15, a videovi-
gilância nos autocarros e nos eléctricos 
e o anúncio de 15 novos eléctricos para 
a Baixa foram os assuntos abordados 
na reunião da Direcção da ADBP com o 
Presidente da Carris, Eng.º Tiago Farias.

MELHORAR A BAIXA


