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SÁBADOS DA RIBEIRA – OFERTA COMERCIAL AOS 1.ºs SÁBADOS 

 

OFERTA 

Fotografia - Posters de imagens icónicas de Lisboa trabalhadas digitalmente 

Acessórios, objectos de decoração e utilitários em pele de cortiça 

Velharias diversas com predomínio de loiças e vidros 

Bijutaria em pele de cortiça c/ impressão de desenhos da azulejaria nacional 

Trabalhos em tricot/crochet  

Joalharia em metais não nobres e peças de autor inspiradas na filigrana nacional 

Trabalhos decorativos sob a temática da leitura e do livro 

Silhuetas recortadas em discos de vinil (upcycling) 

Peças decorativas/utilitárias feitas/esculpidas a partir de troncos de madeira 

Bijutaria em crochet/tecelagem de missangas 

Cintos, carteiras e outros, em pele 

Peças de vestuário e acessórios, em têxtil 

Cerâmica – azulejo (réplicas e de autor) 

Bijutaria, objectos decorativos e objectos utilitários, em madeira 

Doces, méis, chutneys e biscoitos 

Acessórios para uso pessoal, feitos de capulanas (têxtil) 

Trabalhos em têxtil e outros materiais, utilitárias ou para decoração 

Doces, méis, chás, azeites, vinagres, etc. 
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SÁBADOS DA RIBEIRA – OFERTA COMERCIAL AOS 2.ºs SÁBADOS 

 

OFERTA 

Fotografia - Posters de imagens icónicas de Lisboa trabalhadas digitalmente 

Acessórios, objectos de decoração e utilitários em pele de cortiça 

Velharias diversas com predomínio de loiças e vidros 

Bijutaria em pele de cortiça c/ impressão de desenhos da azulejaria nacional 

Trabalhos em têxtil, decorativos e utilitários 

Trabalhos em tricot/crochet  

Acessórios em pele de cortiça e/ou tecido 

Peças para decoração e bijutaria, em papel (upcycling) 

Silhuetas recortadas em discos de vinil (upcycling) 

Peças em lã, algodão e seda tecidas em tear manual 

T-shirts serigrafadas, gorros em crochet e desenhos de autor 

Doces, méis, chás, azeites, vinagres, etc. 
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SÁBADOS DA RIBEIRA – OFERTA COMERCIAL AOS 3.ºs SÁBADOS 

 

OFERTA 

Fotografia - Posters de imagens icónicas de Lisboa trabalhadas digitalmente 

Acessórios, objectos de decoração e utilitários em pele de cortiça 

Velharias diversas com predomínio de loiças e vidros 

Bijutaria em pele de cortiça c/ impressão de desenhos da azulejaria nacional 

Bonecos feitos com pedaços de tecidos e desenhos de autor 

Trabalhos em tricot/crochet 

Acessórios em pele de cortiça e/ou tecido 

Postais, bolsas, cadernos, bonecos e outros c/ ilustrações de autor 

Silhuetas recortadas em discos de vinil (upcycling) 

Peças em lã, algodão e seda tecidas em tear manual 

Cintos, carteiras e outros, em pele 

Desenhos, postais, marcadores e ímanes (pintura, ilustração e fotografia) 

T-shirts serigrafadas, gorros em crochet e desenhos de autor 

Estampagem de desenhos de autor em bodies p/ bebé, tshirts, etc 

Doces, méis, chás, azeites, vinagres, etc. 
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SÁBADOS DA RIBEIRA – OFERTA COMERCIAL AOS 4.ºs SÁBADOS 

 

OFERTA 

Encadernação - cadernos, álbuns, listas de comptas, etc 

Trabalhos em origami 

Bijutaria em pele de cortiça c/ impressão de desenhos da azulejaria nacional 

Trabalhos em têxtil, decorativos e utilitários 

Trabalhos em tricot/crochet  

Acessórios em pele de cortiça e/ou tecido 

Peças para decoração e bijutaria, em papel (upcycling) 

Silhuetas recortadas em discos de vinil (upcycling) 

Peças em lã, algodão e seda tecidas em tear manual 

Acessórios em pele de cortiça 

Pintura segundo várias técnicas e sobre vários suportes 

Trabalhos em têxtil e outros materiais, utilitárias ou para decoração 

Doces, méis, chás, azeites, vinagres, etc. 

 


