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loja com história loja com conceitoVS

Au Petit Peintre
RUA DE SÃO NICOLAU

Dandara
RUA DA PRATA

Com 110 anos de existência, Au Petit Peintre é uma pape-
laria, onde se encontram ainda artigos de pintura, gravuras... 
mas também artigos de outrora, que fazem dela um museu-
-vivo, a cargo do entusiasta José Dominguez.

Foi há quase seis anos que Marta Diniz abriu a sua loja de 
roupa na Baixa Pombalina. Chama-se Dandara e é um fran-
chising espanhol que oferece uma grande variedade de peças 
sofisticadas e actuais.
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Marta Diniz afirma sempre ter gostado da Baixa, afinal de 
contas, “era onde normalmente fazia compras com o meu 
pai, em miúda”. As recordações de infância e o sentido de 
oportunidade haveriam de a trazer para a Rua da Prata, 
onde abriu, há quase seis anos, a sua loja. 
Um espaço com que sempre sonhou, que marca o seu “sal-
to” profissional e onde está representada uma marca espa-
nhola - um mercado que Marta Diniz conhece bem.
À Dandara chegam “clientes habituais e também o turista, 
que se sente atraído pela credibilidade internacional da 
marca”. E por lá, podem encontrar “uma grande variedade 
de peças casual chic, muitos vestidos e... muitos tamanhos 
– desde o XS ao XXL”.
Quanto a balanços? Marta Diniz é peremptória: “Até agora 
tem resultado e a rua apresenta uma boa dinâmica, que irá 
crescer ainda mais”.

Rua da Prata 135, 1100-415 Lisboa
dandara.es | T. (+351) 213 460 357

Mal se entra nesta papelaria, percebe-se que Au Petit Peintre é 
muito mais do que uma loja. As suas gravuras e aguarelas fazem 
dela um espaço de arte e os seus objectos com história, um mu-
seu que nos é apresentado por José Dominguez, o proprietário 
que actualmente gere o negócio da família. Um negócio que José 
entende como um compromisso “temos o dever de explicar os 
“porquês” e o passado das coisas, e preservar o processo de ven-
da personalizada e continuada, característica do comércio de 
tradição”.
Ponto de encontro de artistas, por aqui passou “grande parte dos 
pintores portugueses, que vinha experimentar material - Helena 
Roque Gameiro, Vieira da Silva, Mário Cesariny...”. Mas também 
aqui teve lugar a tipografia que viria a publicar “O Jornal da Mu-
lher – o primeiro jornal sobre a emancipação da mulher, que data 
de 1927 e que teve a atenção do Presidente da República em 
1930”.
Actualmente, já não há tipografia, mas há obras expostas, aguare-
las e gravuras, material de papelaria, de pintura e molduras. E há, 
sobretudo, um entusiasmo que contagia os turistas que chegam 
à Baixa, os clientes habituais e os jovens à procura de respostas.

Rua de São Nicolau 104, 1100-549 Lisboa
aupetitpeintre@gmail.com | T. (+351) 213 423 767
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EuroPredial
A “mediar” a Baixa desde 1982

Constituída em 1982, a EuroPredial está se-
diada desde sempre no Rossio, abrindo as 
suas portas para uma Baixa em constante 
mudança. Jaime Fernandes, um dos seus 
fundadores, é tido como o “mediador” da 
Baixa... Afinal de contas, conhece o sector 
imobiliário como a palma das suas mãos e 
as realidades daqueles que convivem diaria-
mente com esta zona emblemática da cida-
de. Em entrevista, deu-nos a conhecer o seu 
olhar sobre o crescimento da Baixa.

Como olha para a evolução imobiliária da 
Baixa Pombalina?
Estão reunidos aqui um número de estabele-
cimentos comerciais e serviços que lhe con-
fere o estatuto de maior centro comercial do 
país, pese embora uma acentuada descarac-
terização que se tem registado nos últimos 
anos com o encerramento de muitos estabe-
lecimentos de referência.

CONHECER A BAIXA

Essa descaracterização é a consequência 
negativa da reabilitação urbana?
A reabilitação urbana é necessária, bem visí-
vel e o que tem sido feito é louvável. Porém 
esse crescimento, apesar de notável, não 
tem sido equilibrado com medidas adequa-
das de preservação das tradições da cultura 
portuguesa, nomeadamente a gastronomia 
que tem vindo a desaparecer das ruas da 
Baixa, dando lugar a uma oferta diversificada 
que nada tem que ver com a especificidade 
portuguesa.

E nem sempre de forma muito ética...
Têm proliferado, efectivamente, práticas de 
alguns investidores  nacionais e estrangeiros 
que não têm em conta as leis que existem 
num estado de direito, sobrepondo-se, em 

muitos casos, à legislação vigente e às 
normas dos organismos oficiais, utilizan-
do meios de pressão e assédio inadequa-
dos para desalojar os inquilinos. Situação 
que muito lamentamos.

Qual é, na sua opinião, o caminho a se-
guir, para que o crescimento da Baixa 
seja sustentado?
Era importante talvez existir a salvaguar-
da de uma quota habitacional e de um 
turismo sustentável, porque a Baixa Pom-
balina e a cidade de Lisboa merecem uma 
reabilitação urbana digna, sem atropelos 
e em harmonia com os direitos da sua po-
pulação e a preservação da sua cultura.



BREVEMENTE
NA BAIXA

NA BAIXA ACONTECE 
SUGERE

Aguarelas, gravuras 
e emolduramentO

RUA DE SÃO NICOLAU

AU PETIT PEINTRE

Este espaço oferece imensas experiências 
exclusivas, mas as aguarelas, as gravuras e as 
várias possibilidades de emolduramento com 
qualidade são a “prata” da casa”.

Peças únicas aliadas 
a boas causas

RUA DA PRATA

DANDARA 

Para além da qualidade e diversidade das suas 
peças, a Dandara preocupa-se com causas 
sociais e apoia-as.

FOTO EM DESTAQUE

@mariokstreetphotography

SABIA QUE...

Após o terramoto de 1755, às 
ruas da Baixa Pombalina foram 
dados os nomes dos vários ofí-
cios e artesãos da época (sapa-
teiros, douradores, correeiros, 
do ouro e da prata). 

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.

Fórum: Passado, Presente e 
Futuro da Baixa Pombalina
Dia 21 de Novembro, o Auditório Montepio irá 
receber o Fórum: Passado, Presente e Futuro 
da Baixa Pombalina, onde se irão reunir várias 
entidades. Em cima da mesa estarão temas 
relacionados com o imobiliário e a mobilidade 
na Baixa, com o intuito de reflectir sobre o 
passado e o seu estado actual. E ainda haverá 
tempo para se olhar para as actividades 
económicas no futuro da Baixa. 
Vasco de Mello, Vice-Presidente 
da ADBP irá abrir a sessão. 

21 DE NOVEMBRO

AUDITÓRIO MONTEPIO – RUA DO OURO

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

PRAÇA DA FIGUEIRA

ATÉ DIA 5 DE NOVEMBRO // 
A PARTIR DE DIA 28 DE NOVEMBRO

Mercado da Baixa


