
LOJA COM HISTÓRIA

CAFÉ NICOLA
O Café Nicola é um testemunho vivo da história e cultura 
de Lisboa. A atmosfera única, a arquitectura imponente 
e os pratos tradicionais portugueses atraem locais e turistas, 
num ponto de encontro que desvenda a verdadeira essência 
da cidade. › Praça Dom Pedro IV, nº 24/25 

Apaixonada desde sempre pelo desenho, Fernanda Lamelas 

lançou, em 2018, a marca Fernanda Lamelas Arts, com 

a missão de tornar cada um dos seus lenços numa verdadeira 

obra de arte que conta uma história, inspirada no património 

e na cultura portuguesa. › Praça da Figueira, Nº 4 – 1º andar 
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O Café Nicola é um dos espaços mais icónicos de Lisboa, 
que tem marcado a história e a cultura da cidade. É do 
tempo dos primeiros botequins, do século XVIII, mas só 
em 1929 tomou o nome de Café Nicola, pelo então proprie-
tário, Joaquim Fonseca Albuquerque. Em 1935, passa por 
uma reformulação com o intuito de modernizar o espaço, 
mantendo intactas a atmosfera e arquitectura até aos dias 
de hoje: a fachada exterior, da autoria do Arquitecto Norte 
Júnior, o estilo Déco e geométrico, projectado por Raul Tojal, 
a estátua de Bocage, esculpida por Marcelino de Almeida e 
as pinturas a óleo de Fernando Santos, que ainda adornam 
as paredes do café, que era ponto de encontro de conheci-
dos escritores, artistas e políticos.
Imune às transformações que a Baixa tem vindo a conhecer, 
o Nicola mantém viva a tradição, atravessando gerações. Ale-
xandre Monteiro, gerente, revela que “muitos clientes fre- 
quentam o café desde a infância, vinham acompanhados 
pelos pais e avós”. Memórias criadas neste espaço, laços 
que se foram estabelecendo entre clientes e funcionários, 
alguns dos quais “já aqui trabalham há cerca de 30 anos” e 
que ajudam a descrever a autenticidade que tão bem tem 
sido preservada. 
Entre Abril e Outubro, há noites de fado na sala da cave com 
um grupo de músicos residentes. “Um espectáculo imper-
dível para os turistas que procuram conhecer mais da cul-
tura portuguesa, enquanto desfrutam de uma refeição 
deliciosa”, garante o gerente. Os pratos tradicionais portu-
gueses, como o famoso Bife à Nicola e o Bacalhau à Nicola, 
são os favoritos dos clientes, tanto entre os que já o conhe-
cem como entre aqueles que desejam experimentar a gas-
tronomia local.
Hoje, o Café Nicola é um espaço onde o passado e o pre-
sente se encontram, e onde a tradição e a modernidade se 
fundem.

Depois de anos dedicada à arquitectura e ao mercado do 
luxo, como representante, juntamente com o marido, Antó-
nio Luis Moura, de marcas internacionais de relógios e jóias 
em Portugal, Fernanda Lamelas decidiu, há cinco anos, aven-
turar-se num novo projecto – a criação da sua própria marca 
de acessórios de luxo: a Fernanda Lamelas Arts.
Localizada no primeiro andar do número quatro da Praça 
da Figueira, Fernanda Lamelas Arts é uma loja-atelier única, 
remodelada pela própria num espaço que há mais de um 
século servia de escritório à família, e que hoje acolhe os seus 
clientes, apreciadores de desenho e de história e que ali che-
gam à procura de peças inspiradoras e exclusivas.
O gosto especial por lenços e écharpes, aliado ao seu inte-
resse pelo Urban Sketchers inspiraram a arquitecta a criar o 
seu primeiro lenço 100% seda.“Ao idealizá-lo, lembrei-me de 
um esboço que desenhei no Convento do Carmo, com um 
detalhe de um pórtico manuelino. E assim nasceu o meu pri-
meiro lenço”, partilha Fernanda Lamelas, que conta também 
que a escolha da seda se deve à sensação de conforto que esta 
proporciona. No processo criativo, as interpretações dos deta-
lhes que observa são pintados em aguarela, e depois transfor-
mados em artigos handmade. Fernanda Lamelas já lançou 
inúmeras colecções e alargou a oferta para twillys, écharpes, 
gravatas e camisas em seda, e até uma colecção para casa, 
entre outros acessórios exclusivos, cuja essência é fundamen-
talmente a representação do património português.
“Sou apaixonada pelo desenho, por criar novas estéticas 
nos temas que abordo, gosto que os meus lenços estabe-
leçam uma relação entre mim e quem os vai usar”, con-
clui a autora da marca, que proporciona no seu atelier uma 
experiência verdadeiramente única, cujos protagonistas são 
a história e a cultura portuguesa através da arte e da moda. 
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Inspirada na diversidade e heteroge-
neidade da Avenida Almirante Reis, 
o grupo The Beautique Hotels inau-
gurou no passado dia 7 de Março, 
na considerada a mais multicultural 
artéria da capital, o Dos Reis Beauti-
que Hotel, numa cerimónia presidida 
pelo presidente da Câmara Municipal 
de Lisboa, Carlos Moedas e na qual a 
Direcção da ADBP marcou presença. 
O novo hotel surge 10 anos após o lan-
çamento da marca, que conta tam-
bém com o Figueira Beautique Hotel, 

 ACONTECEU NA BAIXA 

O grupo The Beautique Hotels inaugurou no passado dia 7 de Março 
o seu quarto hotel, o Dos Reis Beautique Hotel, situado na Avenida Almirante 
Reis. Um evento que contou com a presença da direcção da ADBP.

DOS REIS 
BEAUTIQUE 

HOTEL: 
O NOVO HOTEL 

DA AVENIDA 
ALMIRANTE REIS

o WC Beautique Hotel e o Madalena 
Beautique Hotel.
Segundo Alfredo Tavares, Director-
-Geral dos The Beautique Hotels, "o 
Beautique Hotel alia um conceito 
irreverente, a um design premium e a 
uma experiência hoteleira de referên-
cia”. O novo hotel destaca-se pela sua 
decoração elegante e sofisticada, que 
inclui peças de mobiliário de época, 
e pela originalidade das suas peças 
de arte, como o candeeiro de gran-
des dimensões em forma de coroa, 

que se apresenta como um elemento 
icónico deste hotel, e é obra do artista 
e ilustrador Mário Belém e da desig-
ner de interiores Nini Andrade Silva. 
Pela primeira vez num hotel do grupo 
The Beautique Hotels, haverá três 
salas de reunião totalmente equipa-
das, que se podem converter num 
único espaço para reuniões ou even-
tos. Do hotel faz ainda parte o restau-
rante Anarchia, que se apresenta com 
uma carta italiana.

Por iniciativa da Associação de Dinamização da Baixa 
Pombalina, no passado dia 20 de Março, teve lugar uma 
reunião pública na Sala do Arquivo dos Paços do Con-
celho, que visou discutir a situação do corte ao trânsito 
ocorrido na Rua da Prata. Representantes da Câmara 
Municipal de Lisboa, incluindo o Vice-Presidente da au-

tarquia, Dr. Filipe Anacoreta Correia, o vereador Diogo 
Moura e a vereadora Arq. Filipa Roseta, estiveram pre-
sentes para ouvir as preocupações e opiniões dos em-
presários locais afectados pela interrupção da circula-
ção nesta importante artéria da cidade. Um tema a ser 
desenvolvido na próxima newsletter. 

ADBP promove encontro entre CML e empresários da Baixa 
para discutir corte de trânsito na Rua da Prata

Moez Rajabali, proprietário 
do Grupo Hoteleiro com Carlos Moedas

Nini Andrade Silva 
e Alfredo Tavares



Partilhe connosco as suas ideias e sugestões de temas 
que gostaria de ver abordados. 
Todos os contributos serão bem-vindos! Afinal, esta 
é a nossa newsletter, e gostaríamos que reflectisse 
os interesses e necessidades de todos os nossos 
Associados. Envie-nos as suas sugestões para: 
geral@adbaixapombalina.pt

ASSOCIAÇÃO DE DINAMIZAÇÃO DA BAIXA POMBALINA

Rua da Assunção, 42, 1º andar, Sala 7, 1100-044 Lisboa  |  T. 213 421 686
Direcção Manuel Lopes, Vasco de Mello, Fernanda Igrejas, Antonieta Achega, José Carlos Custódio

adbaixapombalina.pt/na-baixa-acontece   |   geral@adbaixapombalina.pt   |     nabaixaacontece 

Mercado da Páscoa 
chega para adoçar 
a quadra na capital 
Este ano a Páscoa vai ser ainda mais 
doce em Lisboa! Tudo graças ao 
novo Mercado da Páscoa que está 
a ser organizado pela primeira vez 
pela Associação de Dinamização da 
Baixa Pombalina. Uma boa forma 
de celebrar uma data tão especial 
para as famílias que, entre os dias 
30 de Março e 10 de Abril, na Praça 
Luís de Camões, poderão encontrar 
uma ampla selecção de produtos 
típicos da quadra, como amêndoas, 
chocolates, doçaria regional, 
artesanato e muito mais. 

Flores para a 
melhor do Mundo 
Celebração Simbólica 
na história e 
actividade da ADBP, 
a festa do Dia da 
Mãe está de regresso 
à Baixa-Chiado nos 
próximos dias 5 e 6 de 
Maio. Empenhada em 
homenagear todas 
as mães e contribuir 
para a dinamização do comércio local, a 
ADBP está a preparar um programa repleto 
de iniciativas em parceria com a Escola de 
Comércio de Lisboa. Mónica Sintra e Micaela 
serão as convidadas especiais deste ano, que 
irão percorrer as ruas da Baixa para oferecer 
flores a todas as mães e visitar os lojistas. A 
animação de rua também está garantida 
com a presença de uma banda de música 
para que muitas famílias vivam momentos 
inesquecíveis no coração de Lisboa. 

Não obstante o reconhecimento da utilidade da 
obra de requalificação do pavimento para melhorar 
as condições de segurança de circulação na Rua do 
Arsenal, no troço entre a Praça do Município e a Rua 
do Ouro, devido ao elevado fluxo rodoviário que se 
regista nestas vias, a Associação de Dinamização da 
Baixa Pombalina sensibilizou a Câmara Municipal 
de Lisboa para adiar o início dos trabalhos que 
avançaram já no dia 2 de Março, até que as 
intervenções na Rua da Prata ficassem concluídas. 
Na base desta iniciativa da ADBP está a convicção 
do impacto que estas obras terão em termos 

de constrangimento de trânsito, acessibilidade, 
mobilidade suave, transporte público e corredores 
de emergência e socorro, entre outros factos, 
que contribuirão para desmotivar e até afastar 
as pessoas no acesso à Baixa Pombalina, sobretudo 
num momento em que a cidade já está a enfrentar 
uma das maiores obras com o arranque do Plano 
de Drenagem de Lisboa.

FAÇA PARTE 
DESTA NEWSLETTER!

Requalificação do pavimento 
na Rua do Arsenal, Rua do Ouro 
e topo Norte da Praça do Comércio


