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loja com história

Mensagem
de Natal
Num ano tão desafiante a ADBP
parabeniza e enaltece a postura
resiliente e a determinação dos
associados e empresários da
Baixa. É também o momento
de agradecer a todos aqueles
que confiaram no nosso trabalho, o que nos motiva a fazer
mais e melhor, acreditando que
juntos seremos mais fortes. A
ADBP deseja a todos um Feliz
Natal e um Ano Novo renovado
de esperança. A esperança que
nos levará a novos e melhores
tempos, em que voltaremos a
passear nas ruas da Baixa com
o entusiasmo de outros dias.
A esperança de que depois de
todos os esforços dos associados e empresários da Baixa, o
próximo ano será, sem dúvida,
melhor. Boas Festas!
Manuel Lopes,
Presidente da ADBP

VS

loja com conceito

RUA DA PRATA

Drogaria Central
A Drogaria Central conta a história do próprio tempo, através de uma peculiar panóplia
de produtos tradicionais, que resistiram ao
longo dos anos e que são comercializados
na antiga loja da Rua da Prata.

RUA AUGUSTA

Vitrine
A arte de bem-vestir representada na decoração cuidada das montras, na curadoria de
peças de qualidade e tendência que oferece,
fazem da Vitrine uma loja de moda de referência em Lisboa.

Drogaria Central

loja com história
Centenária, a Drogaria Central vive nas memórias das paredes do número
192 da Rua da Prata, onde se instalou em 1919, a fim de “satisfazer a
mais exigente população lisboeta que frequentava a Baixa Pombalina”,
revela Fernando Vale Lobo, actual proprietário da Drogaria Central. A história da Drogaria Central funde-se com a própria história da Baixa, criando
um ambiente nostálgico que nos remete para o passado. Aberta desde
o tempo da Primeira República, esta drogaria viu e sentiu de perto todos
os momentos marcantes que Lisboa atravessou. Adaptando-se, resistiu e
conseguiu cumprir sempre o seu propósito, mantendo uma oferta de produtos diversificada. Na família de Fernando Vale Lobo desde os anos 90,
a Drogaria é considerada pelo mesmo, “uma loja que conjuga história e
modernidade”. Um conceito que se revela no atendimento personalizado,
na oferta de produtos e nas relações comerciais com antigos produtores,
que garantem produtos de qualidade e que normalmente são exclusivos
das drogarias tradicionais. Por isso é que na Drogaria Central encontramos os mais famosos produtos tradicionais portugueses, muitos que já
não se encontram à venda, “aqueles que ficaram no tempo e mantiveram presença na Drogaria Central”.
Rua da Prata 192, 1100-619 Lisboa
https://drogaria-central.pt/ | T. (+351) 218 879 046

Fernando Vale Lobo

Quem caminha pela Rua Augusta, ou pela Rua dos Fanqueiros, não
fica indiferente às cuidadas montras das lojas Vitrine. Ao passo que
quem entra confirma que o bom gosto, o ambiente, a luz natural e o
cuidado não se ficam pela montra. João Barradas, proprietário e fundador das lojas Vitrine, confessa que apesar de ter aberto a primeira
loja Vitrine em 1989, nasceu praticamente no meio, tendo dado início
à sua jornada na área dos têxteis com apenas 11 anos e atrás de um
balcão. Mais tarde, abraçou a profissão de vitrinista e à medida que foi
crescendo, o sonho de fundar a sua própria loja ganhou asas e, com o
apoio de um sócio, nasceu a primeira loja Vitrine. As lojas Vitrine espelham o conceito do comércio tradicional português, ao mesmo tempo
que acompanham as tendências e a procura do público. Por isso, os
produtos são comprados nos maiores centros de moda do mundo,
tendo também muitas marcas nacionais e ainda marca própria. Sendo
uma loja multimarca, num segmento clássico, a Vitrine destaca-se por
ser uma empresa portuguesa com produtos de qualidade a preços
justos e pelo atendimento personalizado e cuidado, que prestam a
quem os vista. Com várias lojas distribuídas pela cidade, para João
e Ricardo Barradas, filho do proprietário, as lojas Vitrine localizadas
na Baixa são especiais, “porque é estar dentro da história da própria
cidade de Lisboa”.
Rua Augusta 264, 268 1100-422 Lisboa
www.vitrine.com.pt/ | T. (+351) 218 878 630 | (+351) 933 901 652

Vitrine
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Ricardo e João Barradas

ACONTECEU NA BAIXA

Hospital de Bonecas:
190 anos de estórias de encantar

Manuela Cutileiro

Reza a história que em 1830, “quando ainda
não havia automóveis” e toda a gente se
conhecia em Lisboa, uma senhora sentava-se à porta da sua Ervanária, a fazer bonecas
de trapo... A D. Carlota, assim se chamava a
senhora, recebia as crianças que passeavam
com os pais e os avós pela Baixa e que aproveitavam para apreciar as bonecas que ela
ia fazendo, ou consertando. Memórias que
não se apagaram, partilhadas entre várias
gerações e que fizeram com que as bonecas “feridas” nunca mais parassem de chegar
àquele que ficou conhecido como o Hospital de Bonecas.
No número 7 da emblemática Praça da
Figueira, admitem-se bonecas com os mais
diversos ferimentos, e é lhes atribuída uma
“ficha de doente” e um número de cama.
Depois são encaminhadas para a “enfermaria”, onde se realizam as “cirurgias” e se revi-

sita o imaginário infantil. Neste hospital há
ainda espaço para “uma nostálgica viagem no
tempo” que tem lugar nas várias salas transformadas em Museu, que fascina quem por
lá passa.
“O HOSPITAL É ASSUMIDO COMO
UMA MISSÃO, UMA MISSÃO
DE FAMÍLIA”
Manuela Cutileiro, proprietária do Hospital de
Bonecas, garante que se há coisa que perdura
no tempo é o sentimento que a família tem
pela loja, que já vai nas “mãos” da 5ª geração e conta também com o apoio das gerações seguintes, os seus filhos e netos. Aqui o

tempo “passa um pouco mais devagar”, mas o
calendário, mesmo “sem pressa”, assinala este
ano o 190º aniversário do Hospital de Bonecas. Um marco só alcançado porque “é um
negócio de família vivido quase como uma
missão”. A missão de perpetuar “algo de que
se gosta muito”.
Num ano atípico, esta família celebra de
forma mais íntima o valor inestimável da loja.
Mas para o ano, acreditando que a situação mundial estará normalizada, Manuela
Cutileiro tem já planeada uma exposição de
bonecas itinerante, que terá início “num dia
mágico, o Dia da Criança”.

A DECORRER NA BAIXA

Novo horário
do Gabinete de Apoio Jurídico

NA BAIXA ACONTECE
SUGERE

© CONTACTO ATLÂNTICO ARQUITECTOS

O Gabinete de Apoio Jurídico, criado pela
ADBP para esclarecer todas as questões
dos associados, relativas ao lay-off, rendas,
entre outras, irá manter-se disponível de
forma gratuita, mediante agendamento,
mas com novo horário,
às segundas-feiras das 17h às 19h.
+ info e agendamento: 213 421 686
RUA DA PRATA, 192

O quarteirão do Rossio

PRODUTOS COM HISTÓRIA

Devido à Resolução do Conselho de
Ministros n.º 92-A/2020, em que, no
âmbito da prevenção e mitigação da
pandemia da doença COVID-19, a
realização de feiras e mercados de levante,
são proibidas, salvo autorização emitida
pelo presidente da Câmara Municipal
territorialmente competente, o Rossio
Christmas Market foi cancelado.

Marcas e produtos que contam estórias?
Desde as Pastas Dentífricas Couto, aos
Sabonetes Confiança, águas de colónia,
não esquecendo os produtos químicos
tradicionais, e ainda fitas para afiar navalha
e pinceis para barbear... Há ainda uma
grande oferta de produtos que o tempo
não esqueceu, na Drogaria Central.

© LISBOA.CONVIDA.PT

A Baixa está de parabéns pela recente
aprovação do projecto “O quarteirão
do Rossio”, o edifício que em tempos
albergou a inesquecível pastelaria Suiça!
Um projecto a cargo da Contacto Atlântico
Arquitectos, que pretende devolver
a personalidade e o estilo pombalino
a um edifício com mais de 200 anos
de história. A aprovação deste projecto
contou com o total apoio da ADBP,
que procurou sensibilizar junto da Câmara
Municipal de Lisboa, pela importância
que este edifício terá em trazer uma nova
vida à Baixa e ao Rossio, fundamental
para a dinamização desta zona de Lisboa.

Cancelamento
Rossio Christmas Market

Drogaria Central

RUA AUGUSTA 264, 268

MODA, TRADIÇÃO E QUALIDADE

Vitrine

Segurança e Dignidade devolvida
ao Largo de São Domingos
A ADBP deixa um agradecimento à Câmara
Municipal de Lisboa, à Junta de Freguesia
de Santa Maria Maior e ao comandante
da Polícia Municipal, que, de forma
articulada, intervieram para que a ocupação
permanente e as transações duvidosas
no histórico Largo de São Domingos
cessassem. Quem lá passa ou trabalha
reconhece que a segurança foi
restabelecida neste palco de tradições
da cidade de Lisboa.

“O Natal de Sempre é na Baixa”
A ADBP tem estado empenhada na
dinamização de uma campanha que
visa promover a Baixa enquanto destino
privilegiado para as compras de Natal. A
iniciativa “Num ano diferente, o Natal de
Sempre é na Baixa” está a ser divulgada
através de muppies, espalhados pelas ruas
da Baixa e será ainda estendida à imprensa
nacional, com publicidade na revista Caras.

Para os que apreciam peças de roupa num
estilo clássico, de qualidade, de marcas
reconhecidas ou de marca própria, com
confecção nacional, a Vitrine é o local ideal
para renovar o guarda-roupa.
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