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loja com história

VS

loja com conceito

RUA BARROS QUEIRÓS

Ourivesaria Plurimetal
De geração em geração, a Plurimetal conta 90 anos de história da ourivesaria portuguesa no coração de Lisboa.

RUA AUGUSTA

Restaurante Navega
A assinatura “Get in the Artmosphere” resume o ambiente
que se vive no restaurante Navega. Um espaço que "respira"
arte na decoração, mas também na gastronomia e nos concertos de música ao vivo.

Ourivesaria Plurimetal

loja com história
Desde 1931 que a Ourivesaria Plurimetal ocupa o número 68 da Rua Barros
Queirós. Fundada por Aires Pinto Teixeira e Aires Sousa Teixeira, está na família
do actual proprietário, Luís d’Almeida, desde 1973. Data em que o seu pai concretizou o sonho de assumir a gestão da ourivesaria na qual trabalhava desde os
11 anos e de a manter na família, remodelando-a e modernizando-a, para a poder
legar às gerações futuras.
Enfrentou muitas crises como a que se vive actualmente, mas a capacidade e resiliência dos seus proprietários de se adaptarem e transformarem o negócio, permitiu-lhes trazer até aos dias de hoje uma loja que acolhe tantas histórias e continua
a ser o espaço de eleição para muitos noivos. Dedicada desde a sua fundação à
comercialização de ouro, prata e jóias, a Plurimetal valoriza o que de melhor se
faz em Portugal. Uma oferta que se materializa em alianças, anéis de noivado,
colares, pulseiras, medalhas, peças em filigrana portuguesa, peças para bebés e
peças decorativas. E, mais recentemente, tem vindo a especializar-se na compra
de prata e ouro, contando com dois avaliadores certificados pela Casa da Moeda
que “confere mais credibilidade ao negócio”. Para Luís d’Almeida, a Baixa será
sempre uma zona de excelência pela vasta história que lhe está associada, pelas
pessoas que por lá passam, deixando por isso um apelo para a preservação deste
património, que afinal é de todos.

Rua Barros Queirós 68, 1100-077 Lisboa
https://plurimetallda.com/ | T. (+351) 963 720 425

Quem visita os números 205 e 207 da Rua Augusta é acolhido pela arte
que preenche cada recanto do espaço. Lisbon Art Stay, o hotel onde se
encontra o restaurante Navega, surgiu da vontade e coragem de uma
família alemã, em plena crise de 2011. Um negócio que começou com
apenas um apartamento e foi-se expandindo “à medida que as oportunidades surgiam” como conta Chiara, filha do proprietário e designer da
empresa. Com o passar do tempo e o aumento de número de quartos,
sentiram a necessidade de acrescentar um espaço de refeições. Nasce
assim o Restaurante Navega (antes Navegadoors), um espaço artístico
dirigido aos hóspedes, mas também aberto ao público, que procura
refeições de gastronomia típica portuguesa com um toque moderno.
Também aqui a arte volta a ser a aposta da família Gerer, que a harmoniza com a gastronomia através de mini-concertos ao vivo todos os
dias, para que os clientes possam desfrutar de uma refeição ou de uma
bebida ao som das suas músicas preferidas.
Navega é a imagem de uma família que se reinventa num espaço em
que o conceito é viver a melhor experiência da capital, numa das ruas
mais movimentadas da Baixa de Lisboa. Rua que se tornou o lar desta
família, que apesar da nacionalidade alemã, é aqui que se sente em casa.

Restaurante Navega

loja com conceito

Chiara Gerer
Rua Augusta 205, 207, 1100-048 Lisboa
navega.lisboa | T. (+351) 213 471 238

ACONTECEU NA BAIXA

Victor Costa

A História do Bacalhau
chegou à Baixa
Com enorme valor gastronómico, histórico e cultural, o bacalhau
não pode faltar numa casa portuguesa. Mas, são poucos os que
conhecem a histórica epopeia dos portugueses, que por mares gelados se aventuravam na pesca deste peixe. O Centro Interpretativo
da História do Bacalhau nasce para contar esta história, numa vocação educativa e de conhecimento associado a experiências de descoberta e de lazer.

Integrado no projecto de reabilitação do
cais de Lisboa e da frente ribeirinha, o Centro Interpretativo da História do Bacalhau
– fundado pela Associação Turismo de Lisboa (ATL) e pela Câmara Municipal de Lisboa
(CML), em colaboração com as câmaras municipais de Aveiro e de Ílhavo – “é um espaço
onde a história da descoberta da Terra Nova
e da pesca do famoso bacalhau é narrada de
forma interactiva e lúdica”. Com recurso a
meios modernos e tecnológicos, numa abordagem muito interactiva, a história é contada
de forma lúdica e apelativa, mas simultaneamente pautada pelo rigor científico, da responsabilidade do Professor Álvaro Garrido,
especialista no tema e coordenador científico
do Centro Interpretativo. O Centro Interpretativo situa-se no torreão nascente do Terreiro do Paço, “uma zona nobre e com muita
tradição, assim como a própria história do

bacalhau”, como nos confirma Victor Costa,
presidente da Entidade Regional de Turismo
da Região de Lisboa e director-geral da Associação do Turismo de Lisboa. Victor Costa
realçou ainda o facto desta ser uma das zonas
mais visitadas de Portugal, e agora mais enriquecida, deixando por isso uma mensagem de
esperança para o futuro deste Centro Interpretativo, quando se registar a tão aguardada
retoma do turismo externo.

LISBOA – CIDADE E TURISMO
Apesar do bom posicionamento económico
e turístico que a capital conquistou, “reflexo
de vários anos de planeamento de eventos
e qualidade de equipamentos e serviços de
atendimento e recepção dos turistas”, para
que se mantenha nesta conjuntura que vivemos actualmente, é necessário, segundo o

presidente, que as empresas sejam apoiadas, “de forma a que o tecido empresarial turístico não desapareça”. Para Victor
Costa é imprescindível que seja reconhecido
ao Turismo “um regime especial enquanto
motor económico do país, criando um programa específico que garanta a sustentabilidade do ecossistema até começar a gerar
receitas novamente”, Além da crise que o
turismo atravessa, Victor Costa alerta que o
bom funcionamento da cidade não pode ser
visto de forma isolada, chamando para o centro das preocupações do Turismo de Lisboa,
temas como o estacionamento, a segurança,
os transportes, a circulação e até mesmo a
poluição e qualidade do ar. Porque, de acordo
com o plano estratégico do Turismo de Lisboa, “a cidade é um espaço público pensado
para as pessoas”, conclui.

A DECORRER NA BAIXA

Vereadora
da Cultura
e Relações
Internacionais
recebe direcção
da ADBP
A Vereadora da Cultura e Relações
Internacionais da Câmara Municipal
de Lisboa, Catarina Vaz Pinto recebeu
a direcção da Associação de Dinamização
da Baixa Pombalina no passado dia
9 de Setembro, para a apresentação de
um projecto de uma exposição itinerante
dedicada às esculturas de Bordalo II. Artur
Bordalo, mais conhecido como Bordalo II,
é um artista português que transforma
“lixo” em arte, criando esculturas
em formas de animais que são instaladas
pelas paredes da cidade.

Baixa-Chiado Online!
Esperam-se novidades para breve
na plataforma digital lançada pela ADBP
www.baixachiadonline.com/.
Um canal de divulgação e impulsionador
de vendas para todos os aderentes, que
surgiu para apoiar os negócios dos seus
associados, promovendo a aceleração
da entrada das lojas e serviços da Baixa
no digital e que facilita a visita às lojas
da Baixa a partir de qualquer lugar.

O Coração
de Lisboa
A ADBP lançou
uma nova
campanha de
promoção do
comércio da
Baixa de Lisboa,
que vai percorrer
vários espaços
emblemáticos,
situados entre o Rossio e a Praça do
Comércio, passando pela Rua do Ouro,
Rua Augusta, Rua da Prata e Rua dos
Fanqueiros. “O coração de Lisboa”
fotografado em editoriais de moda,
demonstra o quanto a Cidade Pombalina
está cheia de vida, paixão e criatividade,
misturando o passado e o presente, com
os olhos postos no futuro.
A inciativa será divulgada, até Dezembro,
em mupis, redes sociais e outdoors.

Gabinete de Apoio Jurídico
O Gabinete de Apoio Jurídico criado
pela ADBP para responder a dúvidas
que os associados tenham relativas ao
lay-off, rendas, entre outras, irá manter-se
disponível de forma gratuita, mediante
agendamento. Atendimento
terças-feiras das 18h às 20h.
+info e agendamento: 213 421 686

NA BAIXA ACONTECE
SUGERE
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A ESCOLHA PERFEITA

Ourivesaria Plurimetal

No coração de Lisboa e dos seus
clientes, os anéis de noivado
e as alianças da Plurimetal selam
sentimentos e compromissos
com o amor e com a vida!

RUA AUGUSTA, 205 E 207

FUSÃO DO TRADICIONAL COM O MODERNO

Restaurante Navega

A navegar por rotas portuguesas, neste
restaurante encontramos pratos típicos
como o Bacalhau à Lagareiro ou mais
originais como o Fish Burguer.

ALERTA ADBP
A ADBP tem feito várias diligências
junto do Município, da Polícia
Municipal e da Polícia de Segurança
Pública para três situações que se
vivem actualmente na Baixa e que
requerem intervenção imediata por se
revelarem uma ameaça à segurança
pública:
• Ocupação do quarteirão da antiga
Pastelaria Suíça, no Rossio;
• Uso abusivo do Largo de São
Domingos;
• Ocupação indevida do prédio no
nº87 da Rua dos Douradores.

BREVEMENTE NA BAIXA

Mercado
Da Baixa
O Mercado da
Baixa está de volta
à Praça da Figueira!
De 24 de Setembro
a 5 de Outubro.

SABIA QUE...
O Teatro D. Maria II, situado no topo
norte da Praça do Rossio, é um projecto de Fortunato Lodí e foi inaugurado em 1846?

ASSOCIAÇÃO DE DINAMIZAÇÃO DA BAIXA POMBALINA
Rua da Assunção, 42, 1º andar, Sala 7, 1100-044 Lisboa | geral@adbaixapombalina.pt
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