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CASA DO CARNAVAL 
“A fazer a sua festa desde 1889” é o lema da Casa do Carnaval, 
uma loja de artigos de festa com grande tradição na Baixa de 
Lisboa › Tv. Nova de São Domingos 10

O número 269 da Rua dos Fanqueiros é um espaço 

convidativo para os que não dispensam um brunch 

ou refeições mais leves e saudáveis.
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Fundada em 1889, a Casa do Carnaval “é uma casa pio-
neira no nosso país, bem como umas das mais antigas da 
Europa”, sublinha Nuno Santos, gerente da loja de fantasias, 
que tem morada há já tantos anos no número 10 da Travessa 
Nova de São Domingos. Um local especial, não fosse a Baixa 
“um sítio incrível e o maior centro de comércio tradicional 
ao ar livre de Lisboa”, refere. 
Inaugurada como Almeida e Oliveira, a Casa do Carnaval 
ganhou esta designação, mais tarde, pelos próprios clientes 
que na época já a reconheciam como a loja onde podiam 
encontrar tudo o que precisavam para a época de maior 
folia da cidade. Acompanhou a evolução dos festejos do 
Entrudo lisboeta e foi testemunha de tradições como as 
marchas dos Santos Populares. Mais tarde passou também 
a vender, mais do que as tradicionais serpentinas e confet-
tis, pirotecnia, fatos, acessórios e decorações para qualquer 
festa temática. Mas a experiência da Casa do Carnaval dita 
que a oferta tem de acompanhar as tendências e agora dis-
põe de uma enorme variedade de disfarces, para as várias 
épocas festivas do ano como o Halloween, o Natal e claro, o 
Carnaval. Nuno Santos garante mesmo que os clientes “difi-
cilmente não irão encontrar o que procuram na Casa do 
Carnaval, em qualquer altura do ano”.
Com a implementação da loja online e a presença nas redes 
sociais, os disfarces e acessórios festivos desta loja histórica 
da Baixa Pombalina, chegam não só a todo o país, como 
atravessam fronteiras para países como Suíça, Luxemburgo 
e França.  

A “vontade de trazer o campo para a Baixa de Lisboa, num 
espaço onde as receitas saudáveis ganhassem destaque” 
deu origem à Frutaria Café. Uma ideia de Pedro Oliveira para 
um café restaurante que convenceu os pais a avançar, com o 
argumento de que seria, acima de tudo, uma boa forma de 
completar a oferta do hostel da família We Love F Tourists. A 
oportunidade chegou quando vagou um espaço no número 
269 da Rua dos Fanqueiros, mesmo ao lado do hostel.
Ao conceito das frutarias tradicionais, a Frutaria Café foi bus-
car o ambiente fresco, mas rústico e as cores da fruta aca-
bada de colher. Aos cafés e cafetarias, as refeições leves e 
o ambiente descontraído, onde apetece desfrutar de uma 
pausa. E ao passado, o chão de mármore e o antigo cofre ins-
talado na parede, que actualmente serve apenas de decora-
ção. O conjunto resultou num espaço acolhedor “para que 
os clientes se sintam inspirados, possam saborear delicio-
sas refeições saudáveis e onde gostem de estar”, explica 
Leonor Capelo, co-proprietária. “Muitos aproveitam até 
para trabalhar enquanto bebem um smoothie, ou apre-
ciam uma bowl de açaí”, acrescenta.
A fruta está presente em qualquer refeição, ao pequeno-al-
moço, ao almoço e ao lanche. Nas panquecas, nas bowls, 
nas saladas, nas sopas e nas tostas. Mas podemos encon-
trar também receitas mais tradicionais como os ovos mexi-
dos ou escalfados, servidos em pão torrado, ou combinações 
mais improváveis, como a sopa de beterraba com gengibre 
e creme fraiche, servida com tosta de pão saloio. 
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Depois de 181 anos na mesma casa, a 
Campião da Baixa vai agora mudar-
-se para uma nova loja. Para Vasco 
de Mello, proprietário e quarta gera-
ção da empresa familiar, a aquisi-
ção da loja no número 2B na Rua 
do Amparo “foi uma oportunidade 
que surgiu e que se revelou provei-
tosa em vários sentidos. Uma área 
maior e uma diferente configuração 
da actual, o que propicia melhores 
condições de utilização por parte 
dos clientes”, explica. A nova Cam-
pião abre assim com um novo con-
ceito e com detalhes inovadores, 
nomeadamente uma montra digital. 
“A montra das raspadinhas, lotarias,  
etc., é feita através de um ecrã led. 
Esta é uma das várias novidades, 
que demonstram a nossa vontade 
de adaptação aos diferentes públi-

Carris tours”. Algo que também não 
se altera é o sentimento e nostal-
gia que a Campião nutre pela Baixa. 
“As zonas históricas das cidades 
são sempre locais mágicos, onde 
o comércio tradicional faz parte 
da sua identidade. No nosso caso, 
a Baixa Pombalina é ainda mais 
especial porque viu nascer a pri-
meira Casa Campião.” remata Vasco 
de Mello.

cos que visitam a Campião” acres-
centa o proprietário. 

INOVAÇÃO & TRADIÇÃO
Esta nova loja representa aquilo que 
a empresa familiar projecta para o 
futuro da Campião: crescimento e 
inovação. É, como nos conta Vasco 
de Mello, “um modelo que estamos a 
implementar na renovação de todas 
as lojas, principalmente nas que são 
propriedade da Campião e quere-
mos manter até que a cadeia tenha 
uma uniformidade de comunicação 
e imagem em todas as lojas do país”. 
Muita coisa muda, mas há muitas 
outras que se mantêm: “Entre os 
vários jogos Santa Casa, como o Euro-
milhões, o Placard, as raspadinhas, a 
lotaria, nesta nova loja continuamos 
a ser agentes Payshop, da Carris e da 

NOVA LOJA CAMPIÃO NA BAIXA 
Tradição e inovação no local de sempre

 A DECORRER NA BAIXA 

Fundada em 1840 por Pedro José Pereira Campião, a Campião 
é considerada uma das casas de lotaria mais antigas do mundo! 
Com uma longa história, que em muitos momentos se cruza 
com a própria história da Baixa de Lisboa, a mítica “casa das 
raspadinhas” vai passar agora para uma nova loja, na porta 
ao lado do sítio de sempre: do número 2C da Rua do Amparo, 
passa para o número 2B, da mesma rua. 

 Vasco de Mello 
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CASA DO CARNAVAL 
O reino da folia  
Qual é o tema da festa? Na Casa 
do Carnaval o difícil será não 
encontrar tudo o que precisa 
para uma verdadeira “festa 
de arromba”. Entre disfarces, 
perucas, acessórios, balões, 
decorações e fogo de artificio, 
há todo um mundo de folia 
por descobrir!  
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 NA BAIXA ACONTECE SUGERE 

FRUTARIA CAFÉ
Brunch a qualquer hora
Os fãs de brunch, na Frutaria 
Café não têm de esperar pelos 
fins de semana para desfrutar 
desta refeição. O brunch, que 
pode ser composto por café 
ou chá, sumo, bolo de banana, 
um iogurte com granola e ovos, 
está disponível durante toda a 
semana, a qualquer hora do dia.  
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2022 adivinha-se um ano 
muito especial para a ADBP 
com a celebração dos 
25 anos da Associação, 
que nasceu com a missão de 
dinamizar e representar todos 
os comerciantes da Baixa 
Pombalina. Uma data a ser 
celebrada a 21 de Janeiro.

A ADBP celebra 25 anos

A quadra mágica do ano já se vive intensamente nas ruas da Baixa-
-Chiado num sinal de esperança e de confiança. Às iluminações e 
decorações de Natal junta-se um vasto programa de actividades 
especialmente preparado pela ADBP para promover a Baixa- 
-Chiado enquanto destino privilegiado para as compras de Natal 
e ponto de encontro de muitas famílias. Num esforço conjunto 
conseguimos trazer ao coração da Baixa o Rossio Christmas Market, 
com o tradicional mercado natalício, uma exposição de Montras 
Natalícias, em parceria com a Escola de Comércio de Lisboa e uma 
exposição do Hospital das Bonecas.

Conseguimos ainda criar momentos mágicos e de muita animação 
para todas as famílias, com o “Comboio de Natal”, que viaja pelas ruas 
da Baixa, de forma gratuita, mediante levantamento de vouchers nas 
lojas aderentes. Uma medida pensada para incentivar e promover a 
visita às lojas da Baixa-Chiado, e que teve uma grande adesão por parte 
dos comerciantes, com mais de 300 lojas a juntarem-se à ADBP para 
distribuírem nos seus espaços os mais de 30.000 vouchers gratuitos 
que dão acesso a viagens no comboio! 

Tudo isto só foi possível porque seguimos unidos em prol do futuro 
da Baixa Pombalina e por continuarem a confiar no nosso trabalho, 
o que nos motiva a fazer mais e melhor, acreditando que juntos 
conseguiremos sempre enfrentar qualquer desafio! 

A ADBP deseja a todos um Santo Natal e um Feliz Ano Novo! 

 BREVEMENTE NA BAIXA 

A magia do Natal… na Baixa-Chiado 


