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Municipal de Lisboa, criado em 2015
do
e jcí replicado noutros munic
é um resgate
país, "Lojas com ffistória"ípios
de ofi'cios e memórias, fazendo a ponte
entre um passado que convém não
esquecer e um futuro por agarrar.

W
Enquanto tenta confirmar-nos, pedindo ajuda a uma das suas empregadas, a data certa de um recorte do conceituado jornal britânico
The Guardian, onde vem a primeira notícia sobre o "seu" Hospital de
Bonecas (situado no número 7 da Praça da Figueira) religiosamente
- colado numa das paredes da loja, Manuela Cutileiro, responsável por
este original negócio de família, solta um desabafo: "Nada de normal
se passa nesta loja. É sempre uma coisa fora do que é comum noutros
estabelecimentos... Correm aqui muitas lágrimas, por vezes". Estas
palavras desarmantes da dona deste pequeno negócio, que já vai na
quinta geração, são representativas do património emocional que
transcende em muito o que é material e físico neste projecto original,
"Lojas com História".
Como refere o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML),
Fernando Medina, no primeiro de dois volumes que nos apresentam
em livro este projecto (Lojas com História - Lisboa, edição Tinta da China, 2017), "Lisboa preza e valoriza a sua história. Por isso elegeu como
uma das suas prioridades proteger o comércio tradicional e histórico,
trabalhando para, por um lado, preservar e salvaguardar os estabelecimentos e o seu património material e cultural, e, por outro, dinamizar e a reactivar a actividade comercial, determinante para a sua
existência".
É sob esta premissa que nasce um projecto pioneiro, cujo sucesso está
à vista de todos: o comércio deve ser sempre um elemento distintivo
e diferenciador entre cidades.
Sabemos que cada cidade tem uma história, a sua história. E Lisboa
não é excepção. A capital mais ocidental da Europa, cidade do fado
e das sete colinas, há muito considerada moderna e global, uma das
mais atraentes do ponto de vista turístico, com o rio Tejo e urna luz

única, decidiu criar, numa iniciativa da Câmara Municipal, um projecto que distingue os estabelecimentos que se destaquem pelas suas
características únicas e um valor reconhecido para a identidade de
Lisboa.
A epopeia para construir uma grande história não é para todos. Qual
é o ano zero de uma marca? É possível retirar a infância a uma empresa? Acreditamos que não. A deliciosa história do Hospital das Bonecas é prova disso e merece ser contada com mais detalhe. Reza a lenda
que tudo terá começado por volta de 1830, num mercado ao ar livre,
no antigo terreiro do Hospital de Todos os Santos, onde urna estimável Dona Carlota vendia ervas secas, chás, infusões para bruxaria, e,
por ter jeito de mãos, começou a fazer uns arranjos nos tempos livres,
cosendo as bonecas, sem sequer imaginar que esse seu gesto diário
daria origem a um negócio de outra dimensão. A reportagem. do The
Guardian, o primeiro de muitos que estão afixados nas paredes da
loja, é de Julho de 2002, e Manuela Cutileiro conta como tudo aconteceu: "Veio aqui uma senhora inglesa com um pequeno peluche que
era do filho e ao qual tinha acontecido uma tragédia qualquer, mas
de rápida resolução. Nem era eu que estava cá, era uma das minhas
filhas, e elas trataram do 'doente' sem pedir dinheiro à senhora, pois
era uma coisa insignificante, que resolveram num instante". O gesto
da filha de Manuela valeu-lhe uma caixinha de bombons comprada
na pastelaria Suíça e, passados uns meses, apareceu no Hospital das
Bonecas uma jornalista do The Guardian para escrever um artigo, jornal que desde aí se tornou "amigo" da casa. Neste espaço único, além
da vertente de hospital, onde se faz o restauro de bonecas e outros
brinquedos, a confecção de roupas e vestidos, trajes regionais, há a
loja propriamente dita (que ainda vende ervas medicinais) e um museu, que pode ser visitado a troco de 3,5 euros. Só neste espaço de
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exposição há mais de 3.500 tipos de bonecas diferentes, número que
só pode ser uma estimativa aproximada, dado que as doações e as
ofertas de novas bonecas acontecem a ritmo quase diário.

19, perfazendo um total de 82 estabelecimentos comerciais inseridos
nessa nova categoria.

O projecto "Lojas com História", coordenado por Sofia Pereira, foi
criado pela Câmara Municipal de Lisboa (CML), em Fevereiro de 2015,
"movido por um sentido de urgência na preservação e dinamização
deste património, sabendo que nele reside uma parte relevante da
identidade e carácter da cidade e que é, ao mesmo tempo, um importante mecanismo social e económico para o seu desenvolvimento",
explica a coordenadora. O que ela está a dizer nas entrelinhas é que
sem memória não existimos. Sem responsabilidade cultural não merecíamos existir. Por isso é tão importante as cidades construírem e
preservarem a sua memória colectiva.

Margarida Figueiredo, Directora Municipal de Economia e Inovação
da CML, não tem dúvidas sobre a importância da herança, cultural
e económica, da cidade. "Quer em termos patrimoniais e culturais,
quer em termos da actividade económica propriamente dita, o comércio antigo - muitas vezes centenário e importante para a vivência da
cidade - tinha de ser promovido, dinamizado e preservado nas suas
características distintivas". É- um facto que todas as grandes cidades
europeias têm essa marca da tradição. "Se não se proteger a memória,
a certa altura os grandes grupos têm poder económico para mudar
tudo, por isso muitos dos objectivos deste programa passaram por
preservar essa herança", explica.

De forma abreviada, a voracidade do mundo tende a que se valorize o "novo" em prejuízo do "antigo", sem se perceber que há poesia nas raízes,
que as histórias do passado ajudam a compreender o presente e a desafiar o futuro. Um lobo que
uiva no topo de uma montanha representa mais
do que o património genético que carrega. Ele
evoca a lembrança de uma paisagem selvagem,
da vida difícil dos pastores na serra, dos cães que
protegiam os rebanhos... E a esperança de um
futuro de respeito e equilíbrio com a natureza.
Nas cidades, com as suas memórias, acontece o
mesmo.

LLAS
VERE
,£)

Vivemos num mundo de marcas. Marcas que
procuram individualizar-se, demarcar-se da multidão, cativar o consumidor. Um intrincado de
histórias, gentes e recursos, um caleidoscópio de
aspirações e vontades, avanços e recuos, movidos
pelo empenho de chegar mais longe, fazer sempre mais e melhor.
As marcas que nos marcam têm gente dentro e
um percurso que deve ser contado e preservado.
Uma caminhada aos ombros de gigantes que permite ver mais além e
que importa recordar.
O projecto "Lojas com História" pretende, em contracorrente, trazer
uma luzinha de esperança ao mercado. Quer enaltecer e recordar a
história - e as histórias - de algumas lojas de Lisboa, muito especiais,
marcas com alma, que não só ocupam um lugar cativo no coração dos
consumidores como no coração de quem, todos os dias, as constrói,
esculpe e afina, tal como um artista aperfeiçoa a sua obra.
Após um demorado trabalho de pesquisa documental e no terreno,
em Fevereiro de 2016 a CML aprovou os critérios de atribuição da distinção "Lojas com História", e as competências do grupo de trabalho
e do conselho consultivo.
Mais tarde, em julho de 2016, após uma proposta do grupo de trabalho, a autarquia decidiu aprovar a atribuição da distinção "Lojas
com História" a um conjunto de 63 lojas, e em Fevereiro de 2017 mais

Para a responsável do projecto "Lojas com História", Sofia Pereira,
as expectativas que o município tinha foram alcançadas e, arrisca,
superadas. "Foi excelente o acolhimento do projecto, tanto por parte
da cidade, como da sociedade civil, que o agarrou com as duas mãos
e tem acompanhado intensamente tudo o que fazemos". A adesão
dos comerciantes foi efectiva e "mesmo aqueles que, ao início, não
ficaram na primeira selecção, não esmoreceram", afirma.
Quando, em 2015, o grupo de trabalho do projecto desenvolveu-o seu
esboço e os critérios de avaliação que iriam aplicar, as movimentações foram muito intensas, pois não havia nada feito nesta área. "Foi
um projecto completamente pensado e concretizado de raiz. Fizemos
uma selecção: começámos pelas lojas centenárias, pois era preciso
um ponto de partida. Fomos perceber, com toda a informação que
tínhamos ao nosso dispor, quais eram as lojas centenárias na cidade e
começámos por aí. Depois juntámos mais umas quantas que, embora
não tivessem 100 anos, também era interessante serem preservadas".
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Na primeira selecção chegaram quase às 300 lojas, mas como em tão
pouco tempo era impossível avaliá-las todas, decidiram-se por uma
shovt list - primeiro com ioo e daí saíram as 8z já referidas, consideradas lojas de iniciativa municipal. A partir dessa altura o processo
passou a ser por candidatura.
Um dos beneficiários deste programa, Bruno Oliveira, proprietário
da Barbearia Oliveira - Salão de Barbearia de Alfredo, Oliveira e Acácio, tem neste momento quatro lojas espalhadas na zona nobre da
cidade, três delas com mais de ioo anos e uma já com 7o. E com orgulho que afirma que "duas delas estão distinguidas pela CML como
`Lojas com História' - A Barbearia Moderna e a do Rossio", mas é o
estabelecimento que dirige em Alfama que atrai mais transeuntes e
turistas, pois em 1879 era lá distribuída a Voz do Operário, num edifício com mais de soo anos, sobrevivente ao terramoto de 1755. Quem
entra nesta barbearia sente a sua antiguidade renovada com gosto e
repleta de memórias.
A vida resume-se à paixão que temos por ela. A história desta barbearia é a história de um homem apaixonado pelo seu ofício. Claro que
isto é um negócio, e que se está a vender um serviço. Mas, mais do que
isso, foi preciso estabelecer uma comunicação entre as pessoas. Uma
ligação afectiva que perdura no tempo.
Para gerir tanto corte de cabelo, "feito à antiga, com toalha aquecida
e sempre à navalha", Bruno tem uma equipa de confiança consigo.
"Somos como uma família", diz, orgulhoso.
Mas o que mais prazer lhe dá é o seu projecto "Barbearia Social", em

conjunto com a Junta de Freguesia de Sta. Maria Maior. "Há oito anos
que, praticamente todos os dias, trabalho com os sem-abrigo. Foi uma
ideia minha: comecei na Gare do Oriente, a cortar cabelos". Confessa
que era um trabalho que precisava de fazer: "Sinto que havia essa
falha na minha vivência. Necessitava de uma coisa assim na minha
vida. Também já ajudava os velhotes, quando fui para Alfama. Agora
é só turistas, mas na altura não era nada disto. Sempre quis ajudar os
mais velhos, fazia domicílios, muitos nem podiam sair de casa". Aqui
fica bem espelhado o património emocional resgatado. "Muitas destas pessoas não falavam com ninguém há vários anos, nem estavam
muito interessadas em cortar o cabelo. Precisavam era de conversar
um bocadinho", conta Bruno com um brilhozinho nos olhos. Idosos
e sem-abrigo, com direito a cortes de cabelo gratuitos, uma atitude
que ele não publicita aos sete ventos, mas que é, indiscutivelmente,
de louvar e agradecer. Confessa que já ajudou a tirar muita gente da
rua, alguns da toxicodependência, hoje com vidas normais, e que vai
fazendo amigos ao longo deste caminho de pura generosidade.
E tem orgulho em fazer parte das "Lojas com História": "Já aparecemos
em vários guias turísticos. No outro dia tive aqui um cliente que disse
que viu o nosso espaço na brochura de um avião e ficou com curiosidade em visitar-nos. Há tours de estrangeiros que entram aqui só para
se sentarem na cadeira e tirarem uma foto".
Mas qual o objectivo deste projecto? A primeira preocupação das
responsáveis foi preservar actividades que se estavam a perder, algumas delas mesmo em vias de extinção, até porque em anos anteriores
várias lojas tinham encerrado e era necessário travar essa tendência
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negativa. "Nos debates internos que fomos tendo
rapidamente percebemos que a actividade por si
só seria difícil de defender. Por isso, à actividade
aliámos o património material e o património
cultural", explica Sofia Pereira.
As memórias dos estabelecimentos comerciais
não existem isoladas. Contribuem para um todo
que define a sua identidade. O projecto "Lojas
com História" consegue o que algumas pessoas
chamam de "alfabetização da memória" - preservar as memórias das empresas, histórias quase
esquecidas, que ajudam a compreender a própria
cidade de Lisboa no presente. A cultura local corre
o risco de enfraquecer se não tivermos formas de
nos conectar às origens.
Para poder ser uma "Loja com História" há, por
isso, critérios a cumprir nesses dois campos: a
porta de entrada são os 25 anos de actividade,
mas depois chegou uma lei em 2017, posterior ao
início do projecto, quando o Governo sentiu necessidade de legislar o reconhecimento e protecção destes espaços históricos, sendo a lei abrangente para reconhecer
também entidades desportivas, sociais e culturais.
"Quanto mais antigas forem as lojas, mais pontuam. Mas há mais:
têm de ter significado para a história comercial da cidade, produção
própria, marca própria, oficina... Há uma conjugação de critérios,
num total de 18, dos quais pelo menos ii têm de ser cumpridos. Consideramos a continuidade do negócio naquele espaço físico, independentemente do proprietário, por exemplo", diz-nos Sofia Pereira.
Houve um boom de candidaturas quando estas foram abertas, em 2017,
mas nem todas cumpriam os critérios exigidos e, por essa razão, não
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foram aceites. Não quer isso dizer que não representem comércio importante para a cidade, mas apenas que não se encaixam neste programa específico.
Sofia explica que, apesar de mal-entendidos esporádicos, a recepção
dos comerciantes ao projecto foi boa e a expectativa alta, mais ainda
quando surgiu a lei em 2017. Porquê? "Uma das grandes questões da
cidade é o problema dos despejos, a maior causa de alguns estabelecimentos deixarem de existir. E além de dar cobertura ao regulamento
em Lisboa, a lei 42/2017 proporcionou protecção aos estabelecimentos distinguidos no contrato de arrendamento: se tiverem distinção
de "Loja com História" têm mais cinco ou dez anos, dependendo
do regime de arrendamento em que se encontram, de
ocupação daquele espaço", esclarece Sofia Pereira. Não
podem, portanto, ser despejados unilateralmente, as
rendas não podem ser aumentadas de forma exponencial - têm de ser indexadas ao valor patrimonial. Corno
seria de esperar, isto criou um sentimento de protecção
entre os comerciantes.
Em Julho de 2018, no seguimento do processo de candidatura e sob proposta do grupo de trabalho, a autarquia
aprovou a atribuição da distinção "Lojas com História"
a um conjunto de mais 44 estabelecimentos comerciais.
Em Dezembro de 2018, foram mais 18 as contempladas.
Só boas notícias! Porque falar em memória colectiva é
falar de identidade social - afinal somos seres históricos.
É- a acumulação de referências de outras épocas que
formam a estrutura da sociedade em que estamos
inseridos. A bem do presente e do futuro.
Quem continua em alta numa das zonas mais nobres de
Lisboa, o Chiado, é a icónica A Brasileira, um dos ex-libris da cidade. Longe vão os tempos em que Adriano Telles trouxe café novo do Brasil, experimentando primei-
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Barata
TABACARIA
PPELARIA LIVRARIA

!MAUS MIAIS ESIRAKEUNIS
REVISTAS7FIGURINOS
BIJUTARIAS PERFUMARIAS

•

46. LISBOA

10114,1~
ffileIME-11ZA

C
N.

LU GAR 'A'
DE
CULTURA

ro vendê-lo no Porto, antes de se fixar definitivamente na capital. As
histórias à volta do início do negócio são muitas e variadas, incluindo
a origem da expressão "bica", que há muito os lisboetas usam para pedir o seu café. São duas as versões que, não podendo ser atestadas, têm
o seu encanto: conta-se que na cafeteira a bebida esfriava, e que por
isso um cliente, num determinado momento, terá pedido ao empregado para ir "directo à bica" — dado que lá o café estaria a sair quente.
A outra versão, que muitos afiançam tratar-se de um "mito urbano",
inclui o esforço do Sr. Telles, recém-chegado do Brasil, com a missão
de fazer com que os lisboetas se apaixonassem pela sua bebida: terá
afixado um cartaz na loja que dizia "Beba Isto Com Açúcar (BICA)!".
O resto é história. A omnipresença de Fernando Pessoa é notória, e
não apenas pela estátua emblemática. Além de um dos maiores génios da nossa literatura, foi um frequentador assíduo de A Brasileira,
onde escreveu muitos dos seus poemas, antes ou depois de saborear
o famoso bife com molho à café e ovo a cavalo. O escritor é parte da
história deste local.
A Brasileira sempre foi um ponto de encontro de artistas, intelectuais, políticos, porque era um sítio neutro. Antes do 25 de Abril, a
PIDE não estava autorizada a entrar no espaço, por isso muitas tertúlias de notáveis das mais diversas áreas tinham lugar às suas mesas.
Eles podiam manifestar-se lá dentro à vontade e muitas ideias revolucionárias nasceram ali, ainda que mal saíssem do estabelecimento
as coisas pudessem ser diferentes.
Adquirida em Março de 2020 por um grupo empresarial, a "nova"
A Brasileira apostou na continuidade das características que fazem
dela um espaço único. Segundo a directora de comunicação, Sónia
Felgueiras, "nós já conhecíamos a história de A Brasileira, não sabíamos é que era tão rica. O tempo de pesquisa ainda nos fez apaixonar
mais pela marca", explica. "Ao adquirirmos o café em altura de pandemia permitiu-nos preparar a equipa, renovar o interior do espaço,
delinear a carta para o cliente, mudar a esplanada, que está completamente diferente, e adquirir os óculos de Fernando Pessoa junto da

Hoje, A Brasileira tem a sua própria edição de A Mensagem de Fernando Pessoa, um jornal online chamado A Mensagem de Lisboa, além de 22
marcadores de livros diferentes, cada um a contar uma pequena história que se passou n'A Brasileira, uma oferta aos clientes que consumam naquele espaço. Um site com toda a história deste lugar mítico
e o lote de café em nome próprio para vender numa lata especial, que
recria a fachada de A Brasileira, também figuram entre as novidades.
Não esquecer que A Brasileira foi o primeiro museu de arte moderna
da cidade, apesar de, em 1925, as telas que Adriano Telles adquiriu
serem vistas, pela imprensa da época, como as "telas tolas do Telles".
Hoje, estas obras, de Almada Negreiros, Eduardo Viana, entre outros,
são muito conceituadas, estando duas delas na sala da Presidência
da República do Palácio de Belém, por exemplo. Ironias do destino...
Para Sofia Pereira e Margarida Figueiredo, 2017 é, de certa forma, uma
data mágica, pois marca a grande consolidação deste projecto. "Foi
nessa altura que lançámos o nosso site e a marca nas redes sociais",
refere Sofia. "Além dos prémios que ganhámos. Fomos considerados,
em Talin, um dos projectos pioneiros da Europa. Muitas das capitais
mais antigas da Europa revêem-se nesta nossa iniciativa", afirma.
O site das Lojas com História contribuiu bastante para a divulgação
do projecto, porque a maior parte das lojas não tinham presença digital. Ou tinham, mas só ao nível das redes sociais, e residualmente.
"Nós, quando apostámos neste projecto", explica Margarida Figueiredo, "criámos uma parceria com a Faculdade de Belas-Artes, que foi
quem nos ajudou a desenvolver o design do site e a placa que colocámos nas lojas". Quanto ao site, até já ganhou um prémio por nomeação - o Sapo Media Digital Award, de 2017 - concorrendo como uma
ideia fora da caixa, a par de empresas consolidadas da área digital.
Sofia Pereira não tem dúvidas: "Uma das coisas que contribuiu para
esse sucesso foi a forma como o site está pensado, não para sairmos
dele, mas para nos mantermos a navegar. Foi construído, diria, de
forma circular. Foi uma aposta arriscada e correu bem". Existem também dois livros, editados pela Tinta da China, com especial aposta na
qualidade, nos quais se contam as histórias das lojas, além de uma
listagem e belas fotografias dos espaços comerciais.
Em 2018 foi lançado o fundo de apoio financeiro municipal às lojas,
que já tinha sido aprovado antes, mas que nesse ano começou a funcionar em pleno. "Também têm de existir critérios de elegibilidade
para o fundo. Nós somos uma entidade pública, temos uma série de
regras para cumprir, em termos legais e financeiros. Foi uma forma
de preservar a herança histórico-cultural da própria cidade, para não
a descaracterizar e, noutra dimensão, para estimular essa actividade
comercial", ressalva Margarida Figueiredo.
As lojas, como são mesmo muito antigas, têm peças, painéis de azulejos, madeiras trabalhadas, tectos, tudo isso a exigir manutenção específica - daí ser necessária ajuda financeira para esses expedientes.
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LOJAS COM
HISTÓRIA
Não há
futuro
sem
memória
Segundo as duas principais responsáveis do projecto, a CML foi pioneira nesta questão de preservar esta parte da tradição no comércio
e depois, a partir da sua experiência, várias outras câmaras, como a
do Porto, Braga, Funchal ou Coimbra, replicaram o modelo Lojas com
História.

Trabalhando muito por encomenda, orgulham-se de ter criado uma
outra linha de produtos além do chapéu convencional, como luvas,
chapéus de chuva, suspensórios, bengalas... Ex-libris da loja? "Panamás de Verão e chapéus de feltro de Inverno", responde Teresa Pupo
sem hesitações.

Actualmente, por iniciativa dos comerciantes, proprietários ou sociedade civil, os estabelecimentos poderão candidatar-se à atribuição
desta distinção e do fundo municipal.

São várias as Lojas com História centenárias. Foram quase todas testemunhas de Lisboas diferentes, em diferentes épocas, uma cidade
multicultural, contrastante, sempre aberta ao mundo. Estas lojas têm
um riquíssimo património de memórias, desde as mais intransmissíveis às que geraram grandes movimentos colectivos. Viveram duas
guerras mundiais, mudanças de regimes, um terramoto que obrigou
à reconstrução da cidade, uma monarquia que caiu, debates acesos
no início da democracia pós- Estado Novo, e a chegada da era digital.
Entre as Lojas com História, contam-se algumas bicentenárias, como

Além dos apoios financeiros previstos neste regulamento, a CML promoveu a criação da identidade visual do programa no âmbito da qual
foram desenvolvidos suportes promocionais variados como o site do
projecto e ainda a constituição de uma equipa municipal dedicada
aos lojistas.
Outro estabelecimento que nos remete para tempos antigos é a Chapelaria Azevedo Rua (Praça D.
Pedro IV n2 73). Ao entrarmos no espaço, lembramo-nos como o uso do chapéu já foi um estatuto
social, diferenciador de classes, que hoje não passa de uma nostálgica recordação.
As histórias das empresas não são sobre contos de
fadas. Mas são, seguramente, sobre o impacto que
as marcas têm nos clientes, o valor que adicionam
à vida das pessoas, a forma como aliviam os seus
problemas ou satisfazem as suas necessidades. A
história convincente de uma marca é uma forma
de dar ao seu público um pretexto de se ligar a ela.
Pedro Fonseca, actual patrão e trisneto do
fundador da loja, tem conseguido manter o negócio a funcionar. Teresa Pupo, encarregada da loja,
explica que esse primeiro proprietário até era
produtor de vinho, "mas num ano de ataque letal
da filoxera, pediu dinheiro a um tio padre e veio
para Lisboa, e aqui abriu a chapelaria. Não tinha
qualquer ligação anterior a este negócio, foi uma
ideia que lhe surgiu".
Situada numa praça que, antigamente, devido ao número de chapelarias, era conhecida como a Praça dos Chapeleiros, começou por comercializar artigos exclusivamente para homens, mas depois passou
a vender também para senhoras, e assim deixou de ter espaço para o
fabrico em loja, passando a usar fábricas que já trabalhavam neste
ramo. "Somos procurados tanto por portugueses como por estrangeiros. Diria que é metade-metade. Trabalhamos muito com turistas,
até porque somos uma loja centenária, eles passam com os guias, vêm
ver, até costumamos dizer em tom de brincadeira que isto é como se
estivessem a visitar um museu", ri-se Teresa.
Num negócio tão específico, conseguiram manter fiéis famílias inteiras: vinha o avô, depois o pai, agora o filho. Teresa sente que "a moda
do chapéu está a voltar, mais até pelos jovens. Antigamente andava
tudo de chapéu, era afirmação de estatuto social, ninguém saía à rua
sem ele, mas hoje em dia os jovens estão a aderir outra vez aos chapéus, bonés, etc".
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o Café Restaurante Martinho da Arcada (1782) ou a Gaza das Vellas
Loreto (1789), entre outras.
Memória é reputação e, quando bem utilizada, traz inúmeros benefícios à organização e contribui para aproximar clientes, colaboradores,
parceiros e a comunidade em geral. A história de uma empresa tem
a ver com valores e experiências que dão sentido aos acontecimentos
que marcam a sua trajectória. Como dizia o historiador francês Marc
Bloch, "a incompreensão do presente nasce fatalmente da ignorância
do passado".
Sendo impossível falar de todas elas, algumas "Lojas com História"
merecem referência especial. Um dos sítios que qualquer lisboeta conhece, ou deveria conhecer, é a A Ginginha Espinheira (Largo de São
Domingos, n2 8), onde ao balcão se versa com estilo: "Mais fácil com
uma mão dez estrelas agarrar, fazer o sol esfriar, reduzir o mundo a
grude, mas ginja com tal virtude é difícil de encontrar!".
Inaugurada em 184o por um galego, tem-se mantido fiel ao espírito e
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aspecto iniciais. Sempre muito movimentada e barulhenta, é palco de
acesas discussões desportivas ou políticas, sempre de copo na mão.
Os empregados, que nunca param, só têm de perguntar a quem servem: "Com elas" ou "sem elas"? Ë a pergunta mais difícil num lugar
onde impera a simplicidade no trato.
A boutique Maria João Bahia (Avenida da Liberdade, n2 102) é, corno
a própria confidencia, onde dá azo a uma "arte que desenha sentimentos". Nasceu de um sonho, há mais de 35 anos, quando decidiu
dedicar-se de corpo e alma à joalharia. O projecto Bahia Jóias deu os
primeiros passos em 1.985, ,na Rua da Madalena, mas hoje está situado
numa das mais famosas artérias da cidade, num edifício pombalino,
todo ele uma jóia misteriosa.
Martim Mello, 2G anos, da direcção de marketing da empresa, diz que
"o conceito é de enorme proximidade com o cliente: no nosso atelier
podem acompanhar todo o processo de fabrico da peça que idealizaram". Todas as jóias são feitas na oficina, e todas elas são únicas. O
processo de execução é manual, feito segundo os métodos tradicionais da ourivesaria portuguesa, executadas em materiais nobres e pedras preciosas, mas o segredo de tudo isto está na emoção, na história
que cada jóia conta.
De facto, Maria João gosta de ouvir a história de quem compra, sejam
noivos à procura de alianças, sejam clientes que encomendam anéis à
medida por causa de datas comemorativas, ou botões de punho para
homens, colares ou brincos. Há também o projecto Reborn, recuperação de peças desactualizadas, que muitas vezes as pessoas recebem
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como herança e não querem perder, mas sim transformar.
"O traço distintivo do nosso trabalho é inovar sem perder a noção da
tradição", explica Martim. Nada é feito ao acaso. Existe um propósito,
uma história, um momento por detrás de cada peça. "A experiência
de viver este espaço tem como objectivo criar um momento único na
vida de cada cliente. Todos somos especiais, com histórias de vida
únicas, e todos temos momentos que gostamos de eternizar, segredos
que gostamos de guardar. Ë isso que acontece quando compra uma
das nossas jóias", explica Maria João Bahia.
"Loja com História", peças com história, portanto. No site com o
nome da autora, lançado em tempos de pandemia para um maior investimento no e-commerce - cujo grande impulsionador foi João Mello,
responsável pela internacionalização da marca - há peças alusivas
ao fado, calçada portuguesa, descobrimentos, entre outras temáticas
da sua autoria. Na joalharia prefere trabalhar o ouro, no design a
prata. E neste mundo da joalharia, predominantemente masculino,
Maria João já desenvolveu peças exclusivas para a Hermés, para o
Papa Bento XVI e Papa Francisco, e para as comemorações dos 300
anos do Convento de Mafra. "Sem paixão, entrega, determinação, e
amor não se consegue fazer parte do nosso maravilhoso mundo de
trabalho", sublinha Maria João. A marca tem crescido a nível nacional
e internacional, contando neste momento com a nova visão e energia
da segunda geração. Mas na empresa não existe a palavra mãe, nem
filhos. "Somos todos uma família, cada um com a sua função, a sua
responsabilidade", explica Maria João Bahia.
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LOJAS COM
EISTÕ1UA
Não há
futuro
sem
memória
Quando os belgas François Caen e Charles de Vendin tiveram a ideia
de trazer o sabor de um puro charuto cubano para a capital portuguesa, nada semelhante era conhecido por cá. Mas como a data de chegada destes dois aventureiros ficou imprecisa no tempo, a nova gerência
da Casa Havaneza (Largo do Chiado, n.2 25) associa o início da comercialização dos cubanos à chegada de Henry Burnay, do banco Burnay, a Portugal, corria o ano de 1864. Cerca de 4o depois, A Brasileira
abriria portas mesmo ali ao lado. O Chiado de então era frequentado
por uma elite intelectual, de que se destacava Eça de Queirós, que
citou a loja numa passagem de Os Maias. Como explica Pedro Rocha,
director da Empor SA, empresa que detém l00% da Havaneza, na época da sua abertura a casa estava no centro do mundo lisboeta. "Aparece no mesmo ano que o inovador Diário de Notícias, junto do Teatro
de São Carlos, do Casino Lisbonense, do Grémio Literário, da Livraria
Bertrand, do Hotel Universal, do Café Tavares, do Teatro da Trindade,
no coração do elegante Chiado e às portas do boémio Bairro Alto,
onde pululavam os clubes políticos e as redacções dos jornais".
Com as fervorosas discussões políticas numa memória longínqua,
hoje quem procura esta Loja com História pretende um artigo de qualidade, desde os Habanos Premium, os charutos Cohiba, Montecristo,
Romeo y Julieta, Mokambo ou Villiger, cigarrilhas, cigarros e os assessórios de que qualquer bom fumador não prescinde.
Sinónimo de exclusividade na selecção das marcas que representa, a
Casa Havaneza - "a primeira do país no seu género", explica Pedro
Rocha -, tem-se vindo a adaptar ao passar dos tempos, durante os
seus mais de 15o anos de história, "mas sempre com o cuidado de não
perder a personalidade original. O que nunca se alterou, desde a sua
fundação, foi o atendimento personalizado". Um lugar mítico para
um produto mágico.
O que os lisboetas também não prescindem, e há muito se habituaram a consumir, é peixe em conserva. Foi nisso que se especializou a
Conserveira de Lisboa (Rua dos Bacalhoeiros n2 34/343.),12 anos depois de ter aberto como urna mercearia, em 1930. Hoje é uma loja de
referência no peixe de qualidade, proveniente de águas portuguesas,
do bacalhau ao atum, passando pela sardinha, salmão, cavala, polvo,
enguia ou truta. As conservas, que dão à loja um colorido único e
muito original, apresentam os produtos das mais variadas formas:
em azeite, em limão, picante, com molho de tomate, etc,
O produto mais exótico da loja é, no entanto, um Kasutera, que se julga ser a forma como um japonês pronunciava a palavra Castela, em
tempos muito distantes, e que é o nosso conhecido pão-de-ló numa
reinterpretação japonesa, depois de ter chegado ao país do Sol Nascente no auge dos Descobrimentos, a bordo de uma caravela portuguesa.
A Carioca (Rua da Misericórdia, n2 9) foi fundada em 1936 por Isidoro Teixeira, e o negócio permaneceu na mesma família até 1993,
quando foi comprada pela torrefacção Negrita Cafés. Desde Agosto
de 2020 tem novos donos e um upgrade de produtos sustentáveis, já
que foi adquirida pela VeganNata Portugal, de Luís Simões e Rita dos
Santos, que hoje vendem neste espaço icónico os famosos lotes de
café junto com pastéis de nata vegan.

Luís Simões, 39 anos, CEO da empresa, diz que "a ideia foi ter nesta
zona uma loja vegan dentro de um espaço tradicional, não mexendo
na traça original, só acrescentámos uma cozinha para confeccionar os
pastéis". Quem bebe o seu café matinal de um dos lotes mais afamados da casa - Presidente, Carioca ou Tavares - em copos comestíveis, é
quase sempre alguém que tem memória de visitar a Carioca sozinho,
com os pais ou avós, e assim, explica Luís, "conhece uma inovação
dentro da tradição, numa loja mais virada para o séc. XXI, com internet e possibilidade de entrega em casa, mas que mantém a alma e os
aromas de antigamente".
Já os unguentos milagrosos eram célebres na Farmácia Barreto (Rua
Loreto, n2 24/30), uma Loja com História que ainda mantém alguns
desses termos em frascos que podem ser vistos por quem espera a sua
vez de ser atendido. Também à vista de todos, alguns instrumentos do
ofício de boticário, que mais tarde viria a ser conhecido por farmacêutico. Esta farmácia começou por chamar-se Francesa, apesar de ter
sido fundada por um italiano, em 1876.
E quem nunca foi a um dos únicos sítios em Lisboa onde se pode comer
fora de horas? O balcão corrido e as madeiras escuras do Galeto (Avenida da República, n214) e os candeeiros pendurados sobre o mais tradicional e apetitoso menu são um clássico das madrugadas lisboetas.
O sucesso da casa, aberta por seis sócios em 1966, vindos da restauração iniciada no Brasil, onde a comunidade italiana chamava ao pequeno frango assado um "galleto", coincidiu com a vida agitada nas
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vrarias da Baixa antes de abrir o seu próprio estabelecimento, num
vão-de-escada da Rua Nova da Trindade. Corria o ano de 1945. Em
1953 mudou-se para a actual morada, onde hoje está a filha, Catarina Serradas, 52 anos, que conduz orgulhosamente os destinos do
negócio com o irmão e o marido. lá estou aqui há 3o anos", explica.
"Lembro-me desde miúda de ir aos leilões com o meu pai e comecei
a tomar gosto por esta área". A família já vai na quarta geração de
livreiros e Catarina diz que o seu pai "tinha a vantagem de ser muito
conhecido, pela experiência em várias lojas". Além disso, "tinha uma
memória incrível, útil para quem trabalha com livros, e mais tarde virou-se também para os mapas e as gravuras", que hoje talvez sejam o
que mais se vende neste simpático espaço, que desde 1945 só fechou...
o ano passado, com a pandemia!
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Largo da Trindade, ii, 1 2 e i3,
r/chão, sobreloja e 12 andar
1200-466 Lisboa

Avenidas Novas, sobretudo nos anos 70 do século passado. Apresentava-se ao país o conceito de snack-bar, onde comer ao balcão a ver
as vistas (as pessoas em frente) se tornou uma moda que ainda hoje
leva gente de todas as idades ao Galeto para comer quando o resto da
cidade já dorme.
Assente na selecção criteriosa dos produtos que vende e pelo atendimento personalizado, a Casa Xangai (Avenida da República, n2 19-A)
já vai na terceira geração de proprietários, e permanece como o lugar
onde alguns clientes antigos vêm agora vestir os filhos e, no futuro,
os netos.
Em 1953, Caetano Soares da Fonseca é o primeiro membro da família
Mega a arrendar o espaço, que permanece até hoje entre os seus, actualmente gerido pelos irmãos e netos André e Rita Mega. O nome da
casa remete para um passado onde, no local, se terão vendido produtos chineses e nele não se mexeu. Artigos icónicos, segundo Rita Mega,
é o que não falta: "Lenços bordados, enxovais para bebé, roupa interior de senhora e homem, tudo artigos de grande qualidade, mas destaco os lenços de assoar - são produtos em vias de extinção", explica.
Recorda os tempos em que havia uma maternidade a funcionar mesmo em frente, mas confessa que, apesar de tudo, não têm muitas
razões de queixa dos efeitos da pandemia. "Não acredito na venda
online para o nosso tipo de cliente, tenho os contactos das pessoas e
o telemóvel, o artigo chega e eu aviso. Acho que hoje em dia só não
vende quem não quer".
O Mundo do Livro (Largo da Trindade, n2 11/12/13, r/chão, sobreloja e 12 andar) é outro típico negócio familiar: o livreiro centenário,
como ficou conhecido João Rodrigues Pires, trabalhou em várias li-

A Loja com História que antes de o ser já o era não é difícil de adivinhar. Os Pastéis de Belém (Rua de Belém, n2s 84-92) é ponto obrigatório de paragem para lisboetas, pessoas vindas de todo o país e turistas
dos quatro cantos do mundo. A Revolução Liberal de 182o foi decisiva para o aparecimento deste espaço icónico, já que 14 anos depois,
quando os conventos e mosteiros foram encerrados e o clero expulso,
alguém que havia sido "corrido" do Mosteiro dos Jerónimos decidiu
vender os pastéis que conhecia numa loja de refinação de cana-de
-açúcar ali perto. Em 1837 nascia o segredo mais bem guardado dos
pastéis de nata, numa produção semelhante à que conhecemos hoje.
Da mítica embalagem de seis às longas filas de espera, tudo nesta Loja
com História já faz parte do imaginário calórico de qualquer lisboeta.
Quando vemos aquelas placas com pequenas frases para nos informar que o tabaco só se vende ao balcão ou que o cão de uma moradia
simpática é mesmo capaz de morder, nem sempre nos lembramos de
onde fazer estes avisos que por vezes podem salvar vidas. Quem se dirigir à Franco Gravador (Rua Vitória, n2 40) percebe como a passagem
do tempo mudou muitos dos nossos hábitos e costumes. Ao balcão
há sempre histórias engraçadas para contar, pois na génese das placas
expostas na loja está um episódio engraçado por trás. Pessoas que
sonharam com um negócio próprio e querem uma placa para o dia de
inauguração com a frase "não acredito que este dia chegou finalmente", ou alguém que se apaixonou uma segunda vez e quer substituir o
nome na parte de dentro da sua aliança.
Uma tasca que virou um símbolo da baixa lisboeta, na área da restauração, é A Provinciana (Travessa do Forno n2 23/25). Adquirida por
Américo Dias Fernandes, 58 anos, antigo empregado n' A Ginjinha,
abriu portas no ano do grande incêndio do Chiado, 1988. "Negócio
familiar", explica Américo, "já que a minha mulher é a cozinheira e a
minha filha ajuda a servir". Mantiveram a traça típica e, por causa de
brincadeiras de fim de tarde com mestres de obras sobre a certeza da
hora no relógio da parede, começou a construir e a pendurar vários
ao longo dos tempos. Aqui encontramos relógios para todos os gostos e com horários diferentes, como diz aos clientes: "É só escolher
a hora que lhe convém", solta com uma gargalhada. Os pratos vão
desde a galinha de cabidela (à segunda-feira) ao bacalhau à lagareiro
(à sexta), passando pela chanfana de cabra, pernil de porco e o cozido
à portuguesa no resto da semana. Todos os sábados há caldeirada de
bacalhau e só fecha ao domingo, ou melhor, como ele diz, com uma
boa disposição desarmaste, "fecho é todos os dias da semana, porque
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PÁGINA 13:
NESTA PÁGINA:
Mana João Bahia A Carioca (em cima)
Manteigaria Silva, José Branco (em baixo esq.)
Conserveira de Lisboa, Tiago José Cabral Ferreira
(em baixo dir.)
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PÁGINA AO LADO:

Confeitaria Nacional (em cima esq.)
A Provinciana,
Fotografia Triunfo, Adriano Filipe (em cima dir.) Judite Fernandes
Casa Havaneza, Pedro Rocha (em baixo)
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LOJAS COM
,VISTORIA
Não há
futuro
sem
memória
se ao domingo não abro como é que poderia fechar?". É- nesse dia que
se pode dedicar a construir mais um relógio de madeira.
Outro local que faz parte das memórias, mas também dos hábitos de
noctívagos diletantes de Lisboa, chama-se Procópio (Alto de São Francisco, à Rua João Palha), um projecto sonhado em família, durante
uma visita ao parisiense Procope (bar-restaurante) e comandado pelo
saudoso pintor Luís Pinto Coelho, um negócio que já vai na terceira
geração, com os seus netos a trabalharem atualmente no bar. A anfitriã e gerente é Alice Pinto Coelho, talvez a principal razão do sucesso
da longevidade deste espaço icónico, de decoração com um bom gosto
irrepreensível, e onde se juntaram, ao longo das décadas, jornalistas,
diplomatas, escritores, publicitários, filósofos e políticos. Ir ao Procópio beber um copo é um ritual de uma certa elite lisboeta.
A Livraria Barata (Avenida de Roma, n2 11) foi um espaço de resistência ao Estado Novo. Muitos de nós temos familiares ou amigos
que contam histórias de livros proibidos passados por baixo da mesa
desta loja icónica.
António Barata abriu-a em 1957, com o intuito de proporcionar aos
lisboetas acesso a títulos essenciais que o regime censurava. "Livros
devidamente embrulhados", explica. Isto funcionava como uma espécie de código, o que não impediu, durante os 17 anos em que a livraria
viveu em ditadura, várias visitas da PIDE e dezenas de detenções. Em
1986 dão-se importantes obras de ampliação do espaço, até então exíguo, e hoje ainda se ouve alguns clientes dizerem que se sentem como
se estivessem na Gulbenkian, para se referirem a um sítio incontornável de liberdade de uma Lisboa mais intelectual.

Rapidamente a CML reagiu e criou uma ferramenta de auxílio ao comércio no âmbito do Lisboa Protege, que é um apoio financeiro a
fundo perdido. "Abrange as Lojas com História, que até têm uma pequena vantagem, pois todas se podem candidatar. É- tudo muito simples para quem quer concorrer pelo site. O projecto está muito bem
desenhado. Em Junho foi aprovada uma tranche de retoma com o intuito de apoiar a retoma da actividade económica e que inicialmente
não estava programada. Os custos fixos das lojas são um dos maiores
desafios, pagar a pessoal, entre outras despesas", explica.
No início da pandemia, a CML assumiu com as Lojas com História o
compromisso de lhes fornecer máscaras, gel, tapetes, uma pequena
oferta de equipamentos de protecção individual. "No sentido de lhes
darmos a entender que estamos presentes", acrescenta Margarida Figueiredo. "Neste momento, as Lojas com História fazem o cumulativo
de todos os apoios que temos em funcionamento, o que só prova a
sua importância para a cidade e para a CML", conclui.
Já Sofia Pereira, coordenadora do projecto "Lojas com História", mantém o optimismo, apesar do atraso em alguns projectos que já estavam delineados. "Estamos em reflexão interna para, no futuro, acolhermos mais lojas, alargando o âmbito da iniciativa, os seus critérios,
independentemente de poder haver candidaturas a todo o momento.
Estamos a pensar alargar os critérios, o que pode ser bom para todos.
Havendo mais lojas abrangidas por este projecto, a dinamização da
economia será maior", afirma.

Como todas as actividades comerciais neste país, o projecto "Lojas
com História" também sentiu, desde o ano passado, os efeitos nefastos provocados pela pandemia da Covid-19.
Para Margarida Figueiredo, Directora Municipal de Economia e Inovação da CML, esta é uma situação muito preocupante, "transversal
ao comércio como um todo e a uma das principais actividades económicas da cidade: o turismo". E sem turismo não há comércio vibrante, pois são dois sectores interligados entre si. Para agravar a situação, a necessidade do teletrabalho como consequência da pandemia
"é muito prevalente naquelas zonas da Baixa onde estão situados os
serviços, portanto o impacto negativo foi duplo: ausência de turistas
e ausência das pessoas que trabalhavam ali e deixaram de consumir
todos os dias", explica.
Primeiro, em Março de 2020, aquando do primeiro confinamento, só
quem já tinha loja online, que são poucos, conseguiu colmatar alguma parcela deste impacto. Quem não tinha, que era a maioria, sentiu muito os efeitos da Covid-19. "Mas na pandemia há vários comportamentos contrastantes a registar ao nível da cidade de Lisboa:
vemos quebras e impactos brutais no centro, mas depois a nível de
bairros residenciais os impactos não são assim tão grandes, porque
as pessoas passaram a consumir onde vivem; bairros como Alvaiade,
Benfica, Campo de Ourique, o comércio local não teve quebras tão
grandes nas receitas como o comércio nas zonas mais turísticas da
cidade. Baixa, Alfama, Castelo, Avenidas Novas, foram todas muito
afectadas", explica Margarida.
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MANTEIGARIA SILVA

A EXCELÊNCIA
DO SABOR PORTUGUÊS
DESDE 1890

de cura. Conforme a "doença" é preenchida uma ficha que descreve "o
paciente" e é-lhe atribuído o número de cama, orçamentado o preço
das intervenções a realizar e, se as pessoas aceitarem, inicia-se o trabalho "clínico".
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"Temos muitas visitas de grupos de escolas, de universidades seniores, vem cá um bocadinho de tudo. Também restauramos imagens,
porcelanas, casinhas de bonecas, vendemos mobília para as casinhas
de bonecas, arranjamos peluches, desde aqueles ursos grandes das
lojas Natura até aos peluches pequeninos".
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www.manteigaríasilva.pt
213 424 905
geral@maryteigariasilva.pt

Há um objecto que estava para ser lançado no início de 2020, mas que
foi adiado devido à pandemia, pois obriga a chamar as pessoas para
a rua. "Vamos lançar um mapa, uma espécie de circuito, um roteiro,
para as pessoas poderem visitar as Lojas com História", explica Sofia
Pereira. "Será em papel, e tem uma ligação com o conceito do projecto. Ainda não decidimos se vamos avançar para um mapa digital,
talvez mais tarde", sublinha.
E, puxando assumidamente a brasa à sua sardinha, diz que uma
das coisas mais importantes deste projecto é o constante acompanhamento por parte do grupo de trabalho. Os lojistas telefonam e a
equipa, composta por pessoas da Economia, Cultura e Urbanismo da
CML, as três vertentes do projecto, estão sempre dispostas a ouvir e a
ajudar no que for preciso. "O acompanhamento é muito importante,
e queremos mostrar nas redes sociais um lado humano e emocional
que não é tão conhecido. Apresentam habitualmente as lojas a vender
produtos, e queremos focar-nos mais nas pessoas, nas suas histórias
e experiências de vida", remata, confiante de que a iniciativa, desta
forma, se está a consolidar.
Para Manuela Cutileiro, responsável pelo Hospital das Bonecas, a recompensa é parecida: "Ver as pessoas contentes, crianças e adultos,
com a recuperação dos seus bonecos, é o melhor que nos pode acontecer. Nós lidamos com sentimentos, com memórias. Talvez seja isso
o segredo da nossa longevidade, porque de resto somos uma simples
loja de vão de escada no centro de uma grande cidade".
No Hospital das Bonecas dá-se normalmente um "tempo" previsível

Apesar de quase não receber turistas há mais de um ano, Manuela
diz-se confiante para o futuro, "porque isto é um negócio familiar, é
quase mais uma missão do que propriamente um negócio. É- muito
bom ouvir os jornalistas que cá vêm dizerem que nós já somos o único hospital do género no mundo... e já saímos em listas internacionais das dez lojas de brinquedos mais importantes a nível mundial,
veja lá! (risos)".
Pelo Hospital das Bonecas já passaram equipas da CNN, Reuters, National Geographic, e muitas mais... "Temos clientes de todo o mundo, graças a Deus! O país já é pequeno para nós, não nos podemos
mesmo queixar...", admite. E o segredo de tanto sucesso? "Eles vêm
porque nos acham graça, acho eu", remata, com um sorriso.
Haja bonecas para tratar e sorrisos para resgatar. E mais histórias para
contar.
O que o projecto "Lojas com História" está a fazer é contar estas narrativas de forma a que elas se tornem apelativas às gerações actuais.
A identidade de Lisboa alicerça-se em partilhas - da estratégia, do
posicionamento e da história da cidade. Quando não se valorizam
as memórias do seu passado, as comunidades tornam-se mais individualistas, desconectadas e perdidas. Ao conhecer melhor e amar a
`árvore do património', cada lisboeta poderá lutar, ainda mais convictamente, pela herança do passado, destinada às gerações do futuro.

Isto não e' saudosismo.
Isto é querer olhar em frente.

LOJAS COM HISTÓRIA
Um projecto da CML
Site oficial
www.lojascomhistoria.pt
REDES SOCIAIS
Facebook

wwwfacebook.com/lojascomhistoria
Instagram
vvwvv.instagram.com/lojascombistoria_lisboaPhl=pt
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Travessa do Forno, 23-25
1150-170 Lisboa

O Restaurante Casanostra abriu a 1 de
Abril de 1986, na Travessa do Poço da
Cidade ao Bairro Alto, em Lisboa. A sua
fundaçâo partiu da vontade de partilhar os
sabores, os produtos e a complexidade de
gastronomias e práticas que constituem
o que se denomina de "cozinha italiana
num contexto em que os pouquíssimos
restaurantes que se reivindicavam
italianos não ofereciam senão uma pálida
caricatura da riqueza gastronómica
transalpina.
Maria Paola chegou de Itália uns anos
antes e o seu percurso pioneiro como
profissional do cinema colocou-a no
centro do movimento intelectual e
artístico emergente da revolução de Abril.
Sem experiência na restauração, mas
profundamente marcada pelas cozinhas
do seu passado (essencialmente da
Sardenha, Abruzzo, Roma ou Toscânia).
foi desenvolvendo o projecto de criar um
espaço onde mostrar pratos e produtos
representativos desta herança de uma
maneira despretensiosa e ao mesmo
tempo requintada e moderna.
Na cozinha, e pela mão de Maria Paola,
Jorge Paixão e Arlete Martins, eram
engendrados antipasti, primi, secondi
piatti e sobremesas que poderiam ter
saído directamente de Itália. Pratos e
produtos pouco ou nada vistos por cá
foram-se instalando a partir do Casanostra

no vocabulário português — mozzarella,
mascarpone. rúcula. acelgas. manjericão.
sálvia. porcini, pasta fresca, carpaccio,
alcachofras, ragu. beringelas, endívias,
botarga, trufas, tiramisú. entre muitos
muitos outros.
Na sala, o serviço cuidado mas caloroso,
desde o primeiro dia comandado por
Fernando Martins. procurava que
comensais se sentissem mesmo numa casa
nostra comum, um lugar de descoberta
e de prazer, de encontro e de festa, que
se constituiu rapidamente num dos
centros de um Bairro Alto efervescente.
cosmopolita e boémio; cativando um
conjunto de pessoas que voltavam e
tornavam a voltar. Paralelamente, várias
famílias elegeram o restaurante para os
seus almoços de Domingo. Uns e outros
foram-se tornando uma clientela regular
que ajudou a criar o ambiente acolhedor
e diverso que ainda hoje caracter iza a
Casanostra.
Ao longo dos últimos 35 anos. as _
mudanças foram várias. Na cidade, no
bairro e no Casanostra. mas a i ntenção de
Maria Paola. antes como agora, permanece
a mesma: trazer a Lisboa o melhor de
Itália, das suas gastronomias e produtos
locais e mostrar tudo numa cozinha que já
é própria, única: a cozinha da "nossa casa
italiana, a cozinha do Casanostra.
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CSANOSTRA
Tv. do Poco da Cidade. 60. 1200-334 Lisboa
www.casanosta.com
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DE CIMA PARA BAIXO, DA ESQ. PARA A DIR.:
Factura dos joalheiros Leitão 8c Irmão, Lisboa, 1891
(colecção D. Gonçalo de Vasconcelos e Sousa)
Factura da Patisserie Benard, na Rua Garrett, 1919
(colecção Pastelaria Benard)

20

Factura da livraria Ferin & C.a, Lisboa, 1899
(colecção D. Gonçalo de Vasconcelos e Sousa)
.1;

O Chiado elegante, nas últimas décadas do século XIX
(Arquivo Municipal de Lisboa)
A rua Garrett, em Lisboa, 1917 (Arquivo Municipal de Lisboa)
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O Rossio no início da década de 20 do século passado,
vendo-se ao fundo os toldos dos estabelecimentos comerciais
(Arquivo Municipal de Lisboa)
Multidão junto à esquina do Rossio com a rua do Amparo,
cerca de 1910-1922, vendo-se referência à Casa Suissa como
loja de rouparia (Arquivo Municipal de Lisboa)
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