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loja com história

VS

loja com conceito

RUA DOS FANQUEIROS

Casa Tavares & Tavares
Uma casa centenária de tecidos, fardas e uniformes, que
resiste aos tempos pela qualidade e tradição dos seus
produtos.

RUA DA PRATA

Belle Blonde
A agitação do salão de cabeleireiro Belle Blonde faz parte da
rotina de quem procura o bem-estar e a beleza, num lugar
mágico e cheio de vida.

João Barradas

Casa Tavares & Tavares

loja com história
Desde 1880 que a Casa Tavares & Tavares ocupa o número 253 da Rua
dos Fanqueiros, com a Praça da Figueira mesmo ao virar da esquina.
Os dois irmãos Tavares foram os responsáveis pela criação do negócio
de venda de tecidos, fardas e uniformes para toda a cidade. No auge
do comércio lisboeta, a Casa era lugar habitual das costureiras e alfaiates que procuravam os encantos dos tecidos de linho e algodão. Com a
inexistência de herdeiros para assegurar a loja, o negócio foi passando
pelas gerações de fiéis funcionários, que acreditaram no sucesso e na
preservação daquele lugar. “Cada vez há menos artigos deste tipo e
nós procuramos todos os dias manter a qualidade e a tradição” confessa João Barradas, actual proprietário da Casa e do Grupo Vitrine.
Aqui podem encontrar-se os mais variados tecidos como flanela, linho,
algodão, polar, lonas, e ainda fardas para restauração, hotelaria, hospitais e colégios. A arquitectura típica da Baixa Pombalina emoldura as
prateleiras repletas de tecidos e padrões, que fazem as maravilhas dos
turistas mais curiosos. “Continuamos a ter muitos clientes que confiam no nosso produto, quer para confecções, quer para artesanato”
confirma Armando Cardador, funcionário da loja há 18 anos. A Casa
Tavares & Tavares é uma lembrança do passado que resiste com vigor
e tradição.
Rua dos Fanqueiros 253, 1100-213 Lisboa
www.casatavares.pt | T. (+351) 218 874 254

Este mês o Belle Blonde celebra o primeiro aniversário no novo espaço,
no número 205 da Rua da Prata. No seu interior revela-se a azáfama rotineira de salão de cabeleireiro. Ilda Patrício, a proprietária, emigrou para
Paris onde fez formação, regressando em força para dar vida ao seu sonho. Há 25 anos que abriu o seu primeiro salão, na Rua do Ouro, passando depois para um 1ªandar na Rua do Crucifixo, que ainda mantém aberto. Só em 2019 encontrou o sítio ideal para o negócio que hoje damos
a conhecer. Neste espaço, na Rua da Prata, encontramos um conceito
moderno, com os serviços de cabeleireiro, estética, manicure, pedicure e
massagem. O chão xadrezado e a decoração monocromática prendem o
olhar das clientes, que enchem o salão de movimento e energia. “Temos
as clientes habituais, que voltam sobretudo por causa da D.Ilda, que
é uma figura marcante” afirma Paula, recepcionista do espaço. Chegam
cada vez mais turistas que não hesitam em entrar, sobretudo vindos dos
cruzeiros que param para visitar a cidade. As parcerias com hotéis da Baixa trazem todos os dias novos clientes, o que justifica a vasta equipa de
mais de 15 pessoas. O Belle Blonde tem ainda incorporado no seu espaço
uma cafetaria, que torna o ambiente agradável e descontraído.

Rua da Prata 205, 1100-416 Lisboa
@belleblondebeauty | T. (+351) 213 421 240

Belle Blonde

loja com conceito

Ilda Patrício

ACONTECEU NA BAIXA

Na Baixa ouvimos cantar as janeiras!

No mês de Janeiro é tempo de ouvir cantar
as Janeiras, uma tradição portuguesa que
celebra a chegada do novo ano até ao Dia de
Reis e que faz ecoar pelas ruas a alegria dos
cânticos festivos. E a Baixa Pombalina não
foi excepção! No passado dia 6 de Janeiro, a
ADBP - Associação de Dinamização da Baixa
Pombalina, saiu à rua e alegrou habitantes,
comerciantes e turistas de uma das zonas
mais movimentadas da capital. Esta inicia-

EM REUNIÃO COM...
A Direcção da ADBP reuniu no passado
dia 19 de Dezembro com o Sr. Vereador
Miguel Gaspar da Câmara Municipal de
Lisboa. A reunião teve lugar nos Paços do
Concelho, edifício da Praça do Município.
Foram apresentadas por parte da ADBP
várias preocupações relacionadas com o
comércio local, e também a solicitação de
apoios para as actividades anuais da Associação.

tiva teve a participação especial do Rancho
Folclórico Ribeira de Celavisa, que animou
com vozes e instrumentos todos os recantos
da Baixa. Da ADBP estiveram presentes Manuel Lopes, Vasco Mello, José Carlos Custódio, Antonieta Achega e ainda o Presidente
da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior,
Miguel Coelho. Mais uma actividade de sucesso que faz renascer a cultura portuguesa
no seio da cidade.

BREVEMENTE
NA BAIXA

PRAÇA DA FIGUEIRA

27 DE FEVEREIRO A 8 DE MARÇO

Mercado da Baixa

NA BAIXA ACONTECE
SUGERE

RUA DOS FANQUEIROS

RUA DOS FANQUEIROS

CASA TAVARES & TAVARES

BELLE BONDE

Os tecidos de linho, panos de lençol e as lonas,
são os mais procurados pelos clientes que
apreciam a qualidade de uma casa centenária.

O estilo característico dos cortes da D. Ilda
atrai todos os que gostam de arriscar num
novo visual. A coloração em tons de vermelho
é um dos looks que faz furor no salão!

Linho, panos de lençol e lonas

Os melhores sabores da capital estão aqui.

Cortes Irreverentes

FOTO EM DESTAQUE

SABIA QUE...
No Salão Nobre do edifício dos Paços do Concelho há uma pintura
chamada “Exaltação de
Lisboa”, representada por
uma mulher que segura a
cidade.

@rgcbatista

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

ASSOCIAÇÃO
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