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e. e. sousa & silva
RUA DO OURO

Sofia Rodrigues e Marco Plácido são os res-
ponsáveis da SOMA Ideas. Um projecto que 
recupera a tradição portuguesa, transfor-
mando-a em peças criativas, actuais e que 
contam histórias.

soma ideas
RUA DOS FANQUEIROS

Perto de completar 200 anos de vida, a 
loja E. E. Sousa & Silva, hoje ao cuidado de 
Fernanda Igrejas, preserva os carimbos e a 
sinalética do passado, mas reinventa-se ao 
sabor das novas tendências.

“Hoje, há uma nova Baixa. Há novas lojas 
que co-habitam de forma absolutamente 
natural com o comércio chamado de tra-
dição e o turismo trouxe uma janela de 
oportunidades que, felizmente, está a ser 
aproveitada por todos aqueles que per-
ceberam a mudança e que querem fazer 
parte dela. 
Mas, a Baixa Pombalina tem história e, por 
isso, a ADBP entende que este espaço 
comercial e cultural, único no nosso país, 
merece da nossa parte, dos empresários 
e do poder público, uma continuidade de 
esforços para que se distinga dos grandes 
centros comerciais.
Surge, por isso, esta newsletter. Para le-
varmos a todos os associados e a todos 
os comerciantes da Baixa, informação so-
bre o que se passa no comércio e o que é 
feito para o dinamizar. Para que as portas 
se possam abrir para mais famílias e con-
sumidores.”

Manuel Lopes,
Presidente da ADBP

MAIO 2019 

facebook.com/nabaixaacontece
adbaixapombalina.pt/na-baixa-acontece



soma ideasSofia e Marco são designers e sempre estiveram ligados à área cria-
tiva. Em 2010, decidiram criar um projecto, literalmente, com a sua 
assinatura. De Sofia recuperou-se o “SO” e de Marco o “MA” e nas-
ceu a SOMA Ideas. Uma marca de “peças que são souvenirs, mas 
que contam alguma história. Peças contemporâneas e apela-
tivas, que reflectem a nossa essência e que se adaptam às 
nossas casas e à nossa vida”, refere Sofia. 
Quando houve a necessidade de Sofia e Marco se es-
tabelecerem num espaço próprio, a opção recaiu sobre 
a alternativa Rua dos Fanqueiros, porque, como refere 
Sofia, “o melhor sítio para abrirmos portas era a Baixa 
por ser a zona mais histórica. Fazia todo o sentido es-
tarmos aqui.  Num local antigo, mas, ao mesmo tempo, 
progressista e um ponto-chave do nosso principal target que 
é o turista”.
Quem compra produtos SOMA Ideas, compra um pouco da história 
de Portugal e das cidades que contribuem para a identidade do país. 
Compra peças que combinam o design moderno e a manufactura 
tradicional.

Rua dos Fanqueiros nº 98 1100-232 Lisboa
somaideas@gmail.com  |  somaideas.com | T. (+351) 965 568 815

Em 1819 era fundada, na Rua do Ouro, a primeira 
fábrica de carimbos do país, que chegou a ser o gra-
vador oficial da casa real. Embora não existam docu-
mentos que identifiquem o seu fundador, a tradição 
oral atribui o feito ao pai de Eduardo Estanislau de 
Sousa, seu segundo proprietário. A loja ficou na fa-
mília de Eduardo, até 1989, e, um ano depois, é com-
prada pela família Igrejas.
No ano em que celebra 200 anos, a loja E. E. Sousa 
& Silva é propriedade de Fernanda Igrejas, que revela 
ter caído aqui de para-quedas. “Eu era administrativa, 
nunca pensei vir a ter uma loja, mas foi uma aposta 
ganha”. Fernanda diz também estar numa zona estra-
tégica e não se imagina fora da Baixa porque esta é 
“o cartão de visita da cidade”.
Da casa-mãe, encontram-se ainda os carimbos, os si-
netes e as gravações. Os numeradores, os datadores 
e a sinalética. Mas, esta loja que sempre foi atípica 
“tenta andar sempre ao sabor da moda e adapta-se 
às circunstâncias que vão surgindo”. Assim, também 
aqui, é possível encontrarem-se colecções exclusivas 
de artigos em cortiça e pele.

Rua do Ouro, 157-159 1100-061 Lisboa
geral@eesousasilva.com  | eesousasilva.com

T. (+351) 213 427 915
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Fernanda Igrejas



Depois do Mercado da Baixa, eis que surge, pela primeira vez, 
na Praça da Figueira um evento dedicado aos petiscos. Quei-
jo, presunto, leitão, frutos secos e cristalizados… Um universo 
sem fim de sabores portugueses e de rostos felizes. Foi assim a 
primeira edição d’Os Petiscos da Figueira.

PRAÇA DA FIGUEIRA

5 A 7 DE ABRIL DE 2019

Os Petiscos 
da Figueira

Com a chegada da Primavera, chegou também, a uma das pra-
ças mais emblemáticas de Lisboa, o já conhecido mercado de 
rua, onde artesanato, bebidas típicas e doçaria se cruzaram, 
numa fusão agradável ao palato e à vista. 
Um excelente programa para turistas, curiosos e entusiastas da 
Baixa Pombalina.

ROSSIO

6 A 22 DE ABRIL DE 2019

Rossio
Spring Market

ESTE MÊS ACONTECEU NA BAIXA...



BREVEMENTE ACONTECE 
NA BAIXA...

tudo pelas mães
Fernanda Serrano e Wanda Stuart, 
a propósito do dia da mãe, vão percorrer 
as ruas da Baixa e distribuir flores 
às melhores mães do mundo. 
Um pequeno gesto com grande significado!

3 DE MAIO DE 2019
BAIXA POMBALINA

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

23 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE 2019
PRAÇA DA FIGUEIRA

NA BAIXA ACONTECE 
SUGERE...

Cortiça
RUA DO OURO

E.E.SOUSA & SILVA

Qualquer uma das peças em cortiça disponíveis 
na E.E. Sousa & Silva é absolutamente exclusiva. 
Pelo requinte, bom-gosto e a qualidade acima 
da média.

Petinga
RUA DOS FANQUEIROS

SOMA IDEAS

Chama-se Petinga e é a prata da casa. 
Uma travessa em forma de sardinha e que só 
encontra na SOMA Ideas.

FOTO EM DESTAQUE:

@ana_gil_

SABIA QUE...
Conhecido como Almada Negrei-
ros, o artista que se dedicou às 
artes plásticas e à escrita, tinha 
por hábito frequentar os cafés do 
Chiado e da Baixa, nomeadamente 
o ainda em actividade “Martinho 
da Arcada”, no Terreiro do Paço.

ASSOCIAÇÃO 
DE DINAMIZAÇÃO 
DA BAIXA POMBALINA
Rua da Assunção, 42, 1º andar 
Sala 7, 1100-044 Lisboa
adbaixap@gmail.com

Direcção: Manuel Lopes, Vasco de 
Mello, Fernanda Igrejas, Antonieta 
Achega, José Carlos Custódio

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


