
ALFAIATES,  ALFAIATARIAS  E  CAMISARIAS   DA  BAIXA  E  DO CHIADO

Brito Alfaiate - Francisco Sabino Brito
R. D. Antão de Almada 3, 3º e Praça D. Pedro IV 93, 3º
Tel. (+351) 21 346 30 17

O actual proprietário entrou como aprendiz por volta de 1960,
tendo em 14/4/1974 adquirido o estabelecimento ao seu anterior
proprietário, o Sr. Manuel Pina. A oficina,  cuja  janela tem vista
para o Rossio fez com que no dia 25/4/1974 fosse disputada por
jornalistas e curiosos para a obtenção de imagens. “Desta janela
já foram filmadas várias películas cinematográficas”.

Ernesto Martins, Lda.
                                                                             R. da Conceição 107, 1º
                                                                            Tel. (+351) 21 346 32 61

Fundado em 1940 por Ernesto Martins, a partir  de 1993 passou para
José Augusto, seu actual dono. Com mobiliário de madeira, instrumentos
que memorizam a história desta profissão, aqui  fazem-se unicamente
fatos de homem, fraques, smokings, fatos de montar, utilizando fazendas
inglesas  e  italianas.  Actualmente,  trabalham  neste  espaço  quatro
pessoas, mas no passado, “chegaram a ser trinta”.

Fritz Camiseiros, Lda.
R. da Assunção 42, 4º - Sala 25
Tel. (+351) 21 346 34 42

Fundado pelo  Sr.  Fritz,  por  volta  dos anos 1960 transferiu-se
para  as  mãos  do  Sr.  José  Batista  dos  Santos,  seu  actual
proprietário, mestre na arte de fazer camisas, obtido através de
um curso na Academia Maguidal. Especializado em fazer à mão
camisas em algodão e popeline, de origem italiana, num elevado
número de padrões, podendo levar um monograma pessoal.



                                             João Bento Vicente & Companhia Limitada.
R. dos Remolares, 24/6

                                                                              Tel. (+351) 21 346 38 73

Fundada em 1897 pelo Senhor João Bento Vicente, a Alfaiataria  João
Bento Vicente e Companhia Lda., actualmente na    4ª geração, é uma
loja  com  aspecto  cuidado.  O  requinte  nas  fachadas  e  montras  é
complementado pelo  ambiente  agradável,  que,  em parte,  se  deve ao
mobiliário  de  madeira  nobre  e  à  decoração,  que  preserva  as  linhas
iniciais  e  o  estilo  sóbrio,  elegante  e  discreto.  Além  dos  Fatos,  pode
encontrar Camisas; Gravatas; Pólos e Casacos, entre outros Acessórios
para Homem. A João Bento Vicente conta, também, com um atendimento
profissional e personalizado – pois aqui cada cliente é único!

J.Gomes dos Santos Lda. 

Alfaiates Camiseiros 

Pr. Restauradores, 70
Tel. (+351) 21 342 38 12
jgomessantos@mail.telepac.pt

Fundada em 1926 por José Gomes dos Santos, familiar do Santos da
vizinha  Lourenço  &  Santos,  começou  no  palácio  Foz  antes  de  se
transferir  para  o  actual  local.  Tem  alfaiataria  por  medida   mas
sobretudo pronto-a-vestir e camisas com marca própria. A decoração
de 1989 dá um ambiente, com brilho e elegância: paredes forradas a
granito róseo, entrecortadas por espelhos de alto a baixo, um lustre,
uma  “teia” de pequenas lâmpadas de tecto reforçam a sensação de
leveza  que  toda  a  exposição  transmite.  No  1º  andar  uma  sala  de
provas exibe  uma  consola em boa madeira clara, encimado por um
espelho, da anterior decoração da loja.

Loureiro & Nogueira, Lda.
                                                                   R. de Santa Justa 79, 1º
                                                                  Tel. (+351) 21 342 44 65

Fundada  em  1930  foi,  depois,  adquirida  em  1992  pelos  seus
actuais proprietários, o Sr. João Ribeiro e esposa, que se iniciou
com  11  anos  como  aprendiz  e  ainda  hoje  acompanha  as
tendências da moda. Conta actualmente com dois trabalhadores
mas chegaram a trabalhar 8 pessoas. È um espaço cuidado, bem
ao estilo da actividade de alfaiataria - elegante, sóbria e correcta.

Luis Pestana Alfaiates
R. da Misericórdia 33, 1º
Tel. (+351) 21 045 30 11

Fundada em 1926, aqui desde 1991, o seu actual proprietário, o
Sr. Luis Pestana está ligado a esta arte desde o berço, já que seu
pai,  alfaiate,  foi  dono  da  Pestana  e  Brito,  com quem iniciou  a
aprendizagem,  depois  foi  para  Inglaterra  onde tirou  o  curso  de
alfaiate.  O estabelecimento é de grande requinte e sofisticação,
mobiliário  de  madeira,  soalho  coberto  por  uma  bela  carpete
avermelhada, candeeiros e espelhos dando brilho ao conjunto.

mailto:jgomessantos@mail.telepac.pt


Lourenço & Santos Lda.   pronto-a-vestir, camiseiros
Pr. Restauradores 47 A e B 

Tel. 21 346 25 70/ 21 342 62 06

Fundada em 1910, por Lourenço alfaiate e Santos comerciante,
no  edificio  do  Avenida  Palace,  esteve  aí  até  2006.  Hoje  das
Confecções Dinis & Cruz,  ocupa 2 lojas ligadas na retaguarda,
com uma decoração dos anos 1950 do arqtº Carlos Tojal, com
balustradas, balcões abertos, tectos em níveis, chão em tacos
de azinho envernizados. Na cave, a sala de provas também com
uma decoração cuidada e as salas da alfaiataria. As montras amplas têm o nome da firma em néon
e numa das entradas a marca em calçada à portuguesa.

Alfaiataria Nunes Corrêa
R. Augusta, 250
Tel. 213 240 930
www.nunescorrea.com

Fundada em 1856 por Jacinto Nunes Correia, oriundo de família
de algibebes. Continuou nos seus descendentes até 1957, altura
em que passou para Mário Leão. Hoje é o seu neto que está à
frente,  seguindo  uma  modernização  que  vai  do  fabrico  de
sapatos, desde c.1950, até à loja virtual, sempre a vestir bem o
homem - “estilo clássico, mas sempre com um apontamento   da

N. Corrêa”. Em 1919 migrou da rua de S. Julião para onde está hoje, mais tarde em 1974 foi alvo
da remodelação que a caracteriza - loja bem decorada, forrada a painéis de madeira, ao estilo
clássico, de fachada notável e na esquina uma placa comercial emoldurada por cantaria lavrada,
que acaba por resgatar o tempo em que vestiam a Família Real.

Piccadilly  Ldª - Alfaiates Mercadores
                                                                           R. Garrett 69 – 71 
                                                                 Tel. (+351) 21 342 67 21

Abriu como Vitorino, Ferreira & Almeida Lª do outro lado da rua,
no nº 58-60, pela  mão  de Benjamim Ferreira e continuou nos
herdeiros até aos anos 1980-85, altura em que passou para a
propriedade do sr. Manuel Mendonça, alfaiate da casa, e depois
para os seus herdeiros. Mudou para o actual local em 1919 e
em 1924 tomou o nome de Piccadilly. É o exemplo da alfaiataria
inglesa em Lisboa: decoração, emblemática, cartazes,   tecidos,
gravatas e corte - tudo à inglesa. Da remodelação dos anos 1960, o mobiliário é em madeira, a
porta  da  rua  em  madeira  clara.  O  painel  em  vidro  espelhado,  fundo  preto,  letras  douradas
mencionam “mercadores e alfaiates”. Hoje a equipe compõem-se de 1 mestre alfaiate, Joaquim
Dias, há 30 anos na casa, 2 oficiais de alfaiate e 6 costureiras de alfaiate.

http://www.nunescorrea.com/


Pitta - Camisaria Pitta & Cia. Lda.
R. Augusta 195/7  
Tel. 21 342 75 26

Fundada c.1887 na R. de S. Julião por A.M.Pitta, muda para o
actual local em 1903. Foi fornecedor da Casa Real e hoje do PR.
Em 1977 recria  uma  alfaiataria  britânica,  elegante  e  de  bom-
gosto. A frontaria é trabalhada em madeira, com dois colarinhos
esculpidos  sobre  as  duas  portas  que  dão  passagem  para  a
entrada,  ladeada  por  duas  montras  bem  iluminadas  e
atraentemente expostas.

Le Tailleur Moderne
R. Augusta, 213/15

                                                                              Tel. (+351) 21 342 24 19

“João B.  Carneiro,  Lda”  é  o nome da firma,  fundada em 1907,  mas
desde  1975  até  hoje  os  proprietários  são  Manuel  Silva  e  esposa.  O
estabelecimento ocupa dois pisos: a loja e no piso superior o armazém,
escritório e atelier. Fácil de identificar através de tabuletas, reclamos e
uma  vistosa montra,  no interior,  predominam as madeiras de aspecto
clássico. É também com facilidade que se admiram expostas algumas
peças  que,  fazem  parte  da  história  deste  ramo.  Presentemente,
trabalham neste  estabelecimento cinco pessoas.  Tem sucursal  na Av.
Guerra Junqueiro.

© CML/GEO
janeiro de 2011, com actualizações em junho de 2017.


	Ernesto Martins, Lda.
	Fritz Camiseiros, Lda.
	João Bento Vicente & Companhia Limitada.
	Loureiro & Nogueira, Lda.
	Luis Pestana Alfaiates
	Alfaiataria Nunes Corrêa
	Le Tailleur Moderne

