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loja com história

VS

loja com conceito

RUA DOM ANTÃO DE ALMADA

Manteigaria Silva
Uma loja que acompanha gerações e reserva nela a história e
a tradição do bacalhau, do queijo e do presunto portugueses.

RUA DOS FANQUEIROS

Malmequer
Um mundo encantado de roupa para crianças na Baixa Pombalina, que promete embelezar os mais pequenos.

Manteigaria Silva

loja com história

Malmequer é uma loja recente de roupa para crianças, que
nasceu no número 186 da Rua dos Fanqueiros. Abriu portas
no início de Dezembro, pronta para dar resposta a todos os
que procuram roupa para os mais pequenos.
O conceito moderno leva-nos ao mundo infantil, com artigos
que vão desde camisolas cheias de cor até colecções para
cerimónia e enxovais de bebé. O estilo casual chic marca a
tendência do espaço, cheio de luz e brilho. Apesar da chegada de novos conceitos à Baixa Pombalina, na loja Malmequer existe lugar para manter “o traço antigo dos espaços,
mostrar como realmente eram” realça Celeste Martins, a proprietária da Malmequer.
A vontade de concretizar é imperativa na visão de Celeste, e
por isso aposta no projecto futuro de venda de calçado para
criança. A Malmequer promete dedicar-se unicamente aos
mais novos, que também merecem vestir um look moderno
e confortável.

Rua dos Fanqueiros 186/188, 1100-232 Lisboa
@malmequerbabykids | T. (+351) 218 873 674

Malmequer

loja com conceito

Com cerca de 125 anos de história, a Manteigaria
Silva é um lugar de comércio tradicional lisboeta.
Um estabelecimento que se encontra na rua, hoje
nomeada, Dom Antão de Almada, onde inicialmente
se vendia manteiga e seus derivados. Ao longo do
tempo, foram surgindo outros produtos que ainda
hoje aqui se encontram: bacalhau, presunto, enchidos, queijos e vinhos.
A partir de 1989, José Branco, um comerciante de
bacalhau e fiel fornecedor do espaço, foi adquirindo
quotas do negócio até se tornar proprietário. Um
projecto que actualmente envolve os seus filhos
e que desde sempre o fascinou pela “tradição, os
cheiros dos produtos e a disposição dos artigos”
confessa José.
A paixão pela tradição e autenticidade é evidente.
O cuidado com o restauro dos móveis e expositores eleva a atmosfera do lugar, onde a traça foi preservada, e onde chegam “muitos turistas, claro, mas
também clientes de 3ª geração e isso é muito bom”,
acrescenta José.
Rua Dom Antão de Almada 1 C/D, 1100-197 Lisboa
www.manteigariasilva.pt/pt/ | T. (+351) 213 424 905

ACONTECEU NA BAIXA

CINEMA SÃO JORGE

BAIXA POMBALINA

25 DE NOVEMBRO

DEZEMBRO

Gala do Prémio Mercúrio

Mercados de Natal

O "Prémio Mercúrio - o melhor do comércio
e serviços" é uma iniciativa que visa premiar
entidades e personalidades que contribuam
para a valorização do sector do Comércio e
Serviços. A Direcção da ADBP não podia deixar de marcar presença nesta gala.

As Praças do Rossio e da Figueira, encheram-se de músicas de Natal e luzes a condizer,
para receber o espírito natalício entre artesanato e sabores da nossa gastronomia.

PRAÇA DA FIGUEIRA

29 DE NOVEMBRO

Inauguração
My Story Hotel Praça da Figueira
O grupo My Story Hotels inaugurou a sua
mais recente unidade na Praça da Figueira. O
Presidente da Câmara Municipal de Lisboa fez
questão de estar presente neste dia especial
para o empresário Acácio Teixeira.

POLLUX TERRACE

5 DE DEZEMBRO

Jantar de Natal ADBP
O jantar de Natal da ADBP reuniu, à mesa
do Pollux Terrace, cerca de 70 associados e
amigos da Associação. Um número recorde,
numa noite onde não faltaram surpresas.
Depois do agradável jantar, o fadista António Pinto Basto abrilhantou a sobremesa,
com canções intemporais e refrões que,
todos os presentes, ajudaram a entoar.
No final, houve ainda tempo para entregar algumas menções honrosas aos grandes dinamizadores da Baixa Pombalina – os
comerciantes. O Hospital das Bonecas recebeu este ano o reconhecimento de Loja com
História, na pessoa de Manuela Cutileiro, a

proprietária deste espaço, que o definiu
como um “vão de escadas onde se curam
saudades”. O Palácio da Ginja, aberto desde
Março na Rua da Prata, destacou-se pelo
seu conceito e foi o seu proprietário Vitor
Ferreira a receber a menção de Loja com
Conceito.
E, pelo seu envolvimento na Baixa, Acácio
Teixeira, proprietário da marca Seaside e da
cadeia de hotéis My Story Hotels, fazendo-se representar por Alícia Gil, recebeu o Prémio Empresário.
A noite terminou com um cálice de vinho do
Porto, uma fatia de Bolo Rei e as palavras
de agradecimento do Presidente da ADBP,
Manuel Lopes.

BREVEMENTE
NA BAIXA

NA BAIXA ACONTECE
SUGERE

RUA DOM ANTÃO DE ALMADA

RUA DOS FANQUEIROS

QUEIJO AZUL

VESTUÁRIO DE CERIMÓNIA

Aqui o segredo está na dedicação e
excelência! O queijo azul, afinado pelas
mãos de José Branco, será um produto
exclusivo da Manteigaria Silva.

Em dias especiais os mais pequenos também
podem dar nas vistas. O vestuário para
cerimónia é o produto de destaque na loja,
com uma colecção cheia de brilho e encanto.

Malmequer

Manteigaria Silva
PRAÇA DA FIGUEIRA

30 DE JANEIRO A 9 DE FEVEREIRO

Mercado da Baixa
Os melhores sabores da capital estão aqui.

FOTO EM DESTAQUE
SABIA QUE...
Fernando Pessoa terá
conhecido Ophélia Queiroz, o seu único relacionamento oficial, quando
trabalhava na firma
“Félix, Valladas & Freitas,
Lda”, no nº 42 da Rua da
Assunção.

@mariokstreetphotography

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