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25 ADBP
COMEMORAÇÃO DOS

DA

ANOS

Vasco de Mello, Diogo Moura,
Antonieta Achega, Carlos Moedas,
José Carlos Custódio
Alberto Laplaine Guimarães
(C.M. Lisboa)

Duarte Cordeiro e Maria
de Lourdes Fonseca (UACS)

A Associação de Dinamização da Baixa Pombalina (ADBP)
assinalou um quarto de século num jantar que juntou
convidados especiais.

"A capacidade de inovação e
renovação são a vossa marca,
daqueles que dão tudo o
que têm pelo seu comércio,
pelas suas lojas, pelos seus
restaurantes, pelos seus
hotéis, pela nossa Baixa.
Obrigado por não desistirem
da nossa cidade."
Carlos Moedas

Inserido no programa de celebração dos 25 anos da ADBP, realizou-se no passado dia 19 de Maio, um jantar de gala, no Pátio da
Galé que reuniu associados, comerciantes e empresários da Baixa-Chiado, bem como convidados e personalidades que têm acompanhado e apoiado a Associação ao longo deste percurso. Para
a ocasião marcaram também presença o Presidente da Câmara
Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, os Vereadores Diogo Moura e
Ângelo Pereira, o Ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, a Secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Rita Marques, e
o Presidente da Junta da Assembleia da Freguesia de Santa Maria
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José Miguel Figueiredo
(Gabinete da Secretaria de Estado
do Turismo, Comércio e Serviços),
Sérgio Lopes Cintra e Ângelo Pereira

Rita Marques
e Carlos Moedas

Duarte Cordeiro,
Diogo Moura,
Sérgio Lopes Cintra,
Rita Marques
e Manuel Lopes

"É graças a estes empresários
e a todos os presentes que
temos uma Baixa Pombalina
viva. O turismo e o comércio
só vivem nos territórios vivos.
Estou muito agradecida por
todo o esforço que fizeram
para chegar até aqui."
Rita Marques

Maior, Sérgio Lopes Cintra, que em discurso todos reafirmaram o fortalecimento das parcerias estabelecidas e destacaram o papel da ADBP na
promoção e dinamização da actividade comercial da Baixa Pombalina
que hoje se define por uma Baixa-Chiado renovada e com uma dinâmica
positiva, atraindo um número crescente de consumidores, visitantes e
turistas. Os convidados foram brindados com a oferta, em primeira mão,
da brochura comemorativa do quarto de século lançada pela ADBP, que
celebra não apenas a sua história e conquistas, mas também coloca em
perspectiva os desafios do futuro.
Ao longo do evento, foram prestadas homenagens ao Presidente da ADBP, Manuel Lopes, e a Fernanda Igrejas, Directora
da Associação, em forma de agradecimento pela colaboração e dedicação à causa associativista desde a sua fundação.
Destaque ainda para um momento musical interpretado pela
Reportagem
fadista Joana Almeida, que animou o evento com a interprefotográfica
tação de alguns dos mais recentes temas do seu reportório.
completa
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Duarte Cordeiro, Manuel Lopes,
Carlos Moedas e Diogo Moura

"Queria deixar aqui como
manifesto de compromisso
para, em conjunto,
pensarmos e repensarmos
aquilo que é o comércio da
cidade mas principalmente
o que deve ser o futuro da
Baixa de Lisboa."
Diogo Moura

"É um enorme orgulho
ter uma Associação da
vossa dimensão, com
a vossa capacidade de
empreendedorismo mas,
acima de tudo, assistir
ao que têm contribuído
para todos os projectos
de cariz social da Junta
de Freguesia."
Sérgio Lopes Cintra

José Carlos Custódio,
Duarte Cordeiro e Manuel Lopes

José Carlos Custódio,
Fernanda Igrejas e Rita Marques

"Aprendi muito com os
comerciantes e com o espírito de
resiliência que eles têm perante
os desafios. E, se hoje aqui
estamos, é porque conseguiram
afirmar-se como marca, sendo
representativos da qualidade da
cidade, daquilo que é a imagem
que a cidade tem no exterior."
Duarte Cordeiro

Carla Salsinha (UACS) e Vasco Mello
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ROSSIO FASHION DAY
A Moda Desperta Memórias
29.SET – 19H
Modernidade e Tradição, Tendência e Irreverência reúnem-se num evento imperdível que reúne
o melhor da moda. É no dia 29 de setembro,
pelas 19 horas, na Praça Dom Pedro IV, que o
Rossio Fashion Day regressa à Baixa Pombalina,
depois de dois anos de interrupção, com um
desfile de moda das propostas Outono/Inverno
que as lojas convidadas têm para oferecer. Um
acontecimento que tem o propósito de exaltar o
lado trendy e cosmopolita da capital numa passerelle ao ar livre e homenagear os comerciantes
da Baixa-Chiado. Apresentado por Mónica Jardim, terá ainda a participação especial da cantora Ana Lains e do artista Fernando Pereira.
Contamos com a vossa presença e com a divulgação deste evento tão importante para a dinamização da nossa Baixa e para a sua afirmação
enquanto espaço comercial de Moda.

BRUXELAS

UNITED COLORS OF BENETTON
ACHEGA
CHAPÉUS LISBOETAS

Lojas participantes Achega | United Colors of Benetton | Bruxelas | Chapéus Lisboetas
Calçado Guimarães | E. E. Sousa & Silva | Fernanda Lamelas | Fred Perry | Joalharia Ferreira Marques
Langiarte | Marias | MultiOpticas | Optocentro | Ourivesaria Sarmento | Seaside | Vitrine
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CALÇADO GUIMARÃES

E. E. SOUSA & SILVA
FERNANDA LAMELAS

FRED PERRY

JOALHARIA FERREIRA MARQUES
MULTIOPTICAS
LANGIARTE

MARIAS

OPTOCENTRO

SEASIDE
OURIVESARIA SARMENTO

VITRINE

Apoios
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ACONTECEU NA BAIXA

VISITA DA SECRETÁRIA DE ESTADO DO TURISMO,
COMÉRCIO E SERVIÇOS À BAIXA-CHIADO
A convite da Direcção da ADBP, Rita Marques, Secretária de Estado do Turismo, Comércio
e Serviços, visitou a Baixa-Chiado no passado dia 28 de Julho, num sinal positivo de apoio a todos
os comerciantes e empresários, confirmando-se a relevância do papel que o comércio desempenha
na economia da cidade de Lisboa.
Um convite que teve na sua origem sensibilizar a secretária de estado para as principais preocupações que o comércio vive actualmente, na sua grande maioria, pequenas e
microempresas, de cariz muitas vezes familiar, bem como
dar a conhecer algumas das lojas mais emblemáticas presentes nas ruas da Baixa Pombalina e para a necessidade de
as conservar e preservar enquanto património histórico, cultural e identitário da cidade. Estabelecimentos de comércio
tradicional, muitas destas lojas são espaços centenários que
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vêem o seu futuro em risco perante os novos contratos de
arrendamento, grande parte propriedade de Fundos Imobiliários que delegam em sociedades de advogados a negociação dos contratos, o que dificulta ainda mais o diálogo
perante uma argumentação agressiva que tem como objectivo final retirar as pessoas dos imóveis.
A visita, que ficou marcada pela simpatia e disponibilidade
de Rita Marques, terminou com um almoço com os órgãos
sociais da Associação.

NA BAIXA ACONTECE

CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO EM LISBOA:
A VISÃO E A PROPOSTA DA ADBP
A Associação de Dinamização da Baixa Pombalina (ADBP), ciente das suas principais responsabilidades
para com os seus Associados e comerciantes da Baixa de Lisboa, propõe um diálogo regular
e permanente entre comércio e decisores políticos.

Em resposta à decisão da Câmara Municipal de Lisboa de
realizar uma avaliação prévia em termos técnicos e financeiros à proposta acerca do corte de trânsito da Avenida da
Liberdade aos domingos e feriados e da redução de velocidade na cidade, antes de a submeter a uma consulta pública,
a ADBP mostrou-se totalmente disponível para colaborar em
todas as fases do processo.
Reconhecido o papel que o comércio tem na dinâmica e
desenvolvimento das cidades, mas também na afirmação da
identidade cultural da cidade, tantas vezes enfatizado pela
autarquia, a ADBP considera que esta é uma boa oportunidade para se criarem condições que salvaguardem e protejam o comércio local que define a
Baixa Pombalina, requerendo medidas que sejam integradas nas decisões
públicas do planeamento urbanístico.
É, portanto, necessário que seja colocado o enfoque em questões como
acessibilidade, mobilidade e segurança, num contributo para tornar mais
atraente o destino de compras e que
são determinantes no contexto atual,
em particular o pequeno comércio
que concorre com o e-commerce, que

tem vindo a ganhar força. O comércio local tem como principais vantagens a experiência de compra no espaço físico
e o atendimento personalizado, que tornam o serviço diferenciador.
Prática comum em várias capitais europeias, o diálogo regular e permanente entre comércio e decisores nas deliberações políticas é uma aposta imprescindível, pelo contributo
que tem na vida dos cidadãos. Esta é a posição defendida
pela ADBP, que espera vir a ser reconhecida pela Câmara
Municipal de Lisboa como interlocutor privilegiado pelo
conhecimento que detém da realidade dos seus Associados, sejam lojistas ou empresários da Baixa Pombalina.

© CARLOS PIMENTEL / GLOBAL IMAGES

FIM DA VENDA AMBULANTE E DE LOURO PRENSADO
NA BAIXA POMBALINA
A ADBP tem vindo a sensibilizar e a realizar várias diligências junto das entidades responsáveis pela
segurança pública, nomeadamente a Polícia de Segurança Pública e a Polícia Municipal, no sentido
de impedir a venda ambulante abusiva e a venda de louro prensado, que se têm vindo a intensificar
na Rua Augusta e na Rua do Carmo, e criam um clima de desconforto, instabilidade e insegurança nos
lisboetas e turistas.
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NA BAIXA ACONTECE

EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA
“A Baixa Preserva Memórias”. É este
o tema da exposição fotográfica que
estará em exibição até 29 de Setembro, na Praça Dom Pedro IV, no Rossio. Uma iniciativa da ADBP que contou com o apoio da Câmara Municipal
de Lisboa e do Arquivo Municipal de
Lisboa que gentilmente cedeu uma
selecção de cerca de 40 fotografias
que contam a história da Baixa Pombalina dos últimos 100 anos. Numa
viagem ao passado, esta exposição
temática pretende exaltar a riqueza
comercial, cultural e arquitectónica
única do “coração de Lisboa”, através
de 20 mupis amovíveis.

ACONTECEU NA BAIXA

ARRAIAL DO MUNICÍPIO
Com o regresso das festas de Lisboa, as ruas da cidade encheram-se de vida, de
cheiro a sardinha assada, de manjericos e de adereços coloridos. Ao habitual roteiro
dos arraiais lisboetas este ano juntou-se uma estreia, a Praça do Município que, de
2 a 5 de Junho, se transformou num imenso arraial com música ambiente. Uma iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa que contou com o apoio da ADBP. Durante
5 dias não faltou animação, regada a cerveja e vinho que acompanhavam as sardinhas, as bifanas, o caldo verde, o arroz-doce e o pão.

ASSOCIAÇÃO DE DINAMIZAÇÃO DA BAIXA POMBALINA
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Rua da Assunção, 42, 1º andar, Sala 7, 1100-044 Lisboa | T. 213 421 686
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