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EM MAIO FOI ASSIM...

BAIXA POMBALINA

3 DE MAIO DE 2019

Celebrar a Mãe
O sol que brilhava só fazia antever um cenário: uma celebração à altura do acontecimento que é o dia da Mãe. A Associação de Dinamização da Baixa Pombalina – ADBP, mais uma
vez, não quis deixar passar em branco este dia tão especial
e para o comemorar presenteou com flores as Mães que se
encontravam na Baixa.
A tarde começou com a entrega de um cheque à Presidente
da “Ajuda de Mãe”, Madalena Teixeira Duarte, por parte da
Direcção da ADBP. Uma forma de homenagear e apoiar o
trabalho que esta associação tem vindo a desenvolver.
O evento contou ainda com a participação dos alunos e
professores da Escola do Comércio de Lisboa, órgão que se
voltou a associar às comemorações do dia da Mãe e que esteve representado também pela Directora Piedade Redondo
Pereira.

De rua em rua e de loja
em loja, o percurso, sempre animado, teve ainda direito a banda e à
presença incomparável
de Fernanda Serrano e
Wanda Stuart que “distribuíram amor, pois dar
flores é dos maiores gestos que se pode ter”, referiu a cantora.

LOJA E. E. SOUSA & SILVA

3 DE MAIO DE 2019

Brindar a 200 anos
de história
A grande festa do dia da Mãe terminou na loja
E. E. Sousa & Silva, onde se celebrou com Fernanda
Igrejas, família e amigos a incrível marca dos 200 anos
deste estabelecimento comercial.
Uma comemoração à medida da ocasião, onde estiveram presentes a Vereadora da Cultura e Relações
Internacionais da Câmara Municipal de Lisboa –
Catarina Vaz Pinto e a Presidente da UACS – União
de Associações de Comércio e Serviços da Região de
Lisboa e Vale do Tejo – Lourdes Fonseca.
Fernanda Igrejas ressalvou que este é um feito memorável, mas que implica “muito esforço e dedicação
absoluta”. A proprietária da loja “só espera ter coragem para continuar este caminho” e nós desejamos-lhe as maiores felicidades durante o percurso.

loja com história

VS

loja com conceito

LOJA COM HISTÓRIA

Hospital das Bonecas
De urgência ou com ferimentos ligeiros, chegam, desde 1830, a
este hospital tão especial, inúmeras bonecas com os olhos postos
na alta hospitalar. Peculiar, a história por detrás deste espaço tem
início quando no número 7 da Praça da Figueira se encontrava uma
ervanária. A proprietária fazia, na altura, bonecas de trapo e a sua habilidade não passou despercebida às pessoas que, a pouco e pouco,
lhe começaram a fazer chegar bonecas ‘adoentadas’. Foi assim que
tudo começou. Na família de Manuela Cutileiro há cinco gerações,
o segredo deste hospital “que já faz parte da paisagem” é, para a
proprietária, “trabalhar com afectos”.
Na loja vendem-se peças para casinhas de bonecas e, na oficina acima da loja, fazem-se cirurgias, restauram-se imagens, arranjam-se
outros brinquedos e revisita-se o nosso imaginário infantil, através
de “uma nostálgica viagem no tempo” que tem lugar nas várias salas
transformadas em Museu e que fascina locais e forasteiros.

Manuela Cutileiro

Praça da Figueira 7, 1100-240 Lisboa
hospitaldebonecas.com | T. (+351) 213 428 574

LOJA COM CONCEITO

Palácio da Ginja
Vitor Ferreira

Abriu as suas portas no dia 8 de Março de 2019, mas a história
que este Palácio quer contar remonta a 1677, quando a mando
da então rainha de Portugal, D. Maria Francisca de Saboia, se fez
o primeiro licor de ginja do país. Este espaço exalta, pois, toda a
sumptuosidade da corte, através dos pormenores inspirados no
Palácio de Queluz. Vitor Ferreira é quem gere o negócio e conta-nos que “queria proporcionar uma experiência de recuar ao
passado”, por isso os candeeiros, a montra, o chão tombado e as
próprias embalagens são uma homenagem à rainha e ao país. A
Lisboa, Porto e Sintra... Ao Palácio e ao licor de ginja de Alcobaça,
que vendem aqui, em garrafa ou numa gift box, e que, desde a
abertura, já chegou a mais de 40 países.
Vitor escolheu a Baixa Pombalina para a primeira morada deste
palácio, por ser “o coração de Lisboa. O coração de Portugal”.

Rua da Prata 223, 1100-417 Lisboa
palaciodaginja.pt | T. (+351) 937 652 461

BREVEMENTE
NA BAIXA...

NA BAIXA ACONTECE
SUGERE...
RUA DA PRATA

Gift Box

PALÁCIO DA GINJA
É uma caixa com uma pequena garrafa de licor
de ginja e copos de chocolate belga
“que harmonizam bem com o licor”, onde se
conta também um pouco da nossa história.

PRAÇA DA FIGUEIRA

Afectos

PRAÇA DA FIGUEIRA

HOSPITAL DAS BONECAS

ATÉ DIA 10 DE JUNHO //
DE 27 DE JUNHO A 7 DE JULHO

Não é algo palpável, mas é o diferencial deste
hospital que “não trabalha com coisas, mas
com afectos”.

Mercado Da Baixa

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

MELHORAR
A BAIXA

FOTO EM DESTAQUE:

Em Maio, a Direcção da ADBP
reuniu com a Subintendente
da Polícia de Segurança Pública – Sofia Gordinho. Em cima
da mesa estiveram temas
como a segurança nas ruas e
o processo de videovigilância
previsto para a Baixa, bem
como questões de mobilidade no que respeita ao trânsito
nesta zona da cidade.

SABIA QUE...
O poeta Manuel Maria Barbosa du
Bocage (1765-1805) fez do Café
Nicola a sua segunda casa. Conta-se
que, um dia, sentado na esplanada,
um polícia lhe perguntou quem era,
de onde vinha e para onde ia. A sua
resposta, ainda hoje inscrita junto
à entrada do Nicola, foi: “Eu sou
Bocage, venho do Nicola, vou p’ró
outro mundo, se dispara a pistola”.

@lepetas
Partilhe a sua foto da Baixa Pombalina
com a hashtag #nabaixaacontecelx, para que possa ser
a foto em destaque do próximo mês.
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