
LOJAS  DE  ARTESANATO, CERÂMICA  E  AZULEJOS  
DA  BAIXA  E   DO  CHIADO 
 
 

Artesanato  português  ou  criativo 
 
Se artesanato é a “arte nativa”, isto é própria a um lugar, região, povo ou etnia, também é o 
que tradicionalmente se reconhece como tal, passando a ser o símbolo ou ícone dum país 
ou cidade: o galo de Barcelos para Portugal, o eléctrico de Lisboa que desde a década de 
2000 não tem deixado de ser fabricado e levado como lembrança de Lisboa. Se na origem, 
artesanato é isso – um fabrico de iguais, sem autor nem originalidade, mas típicos e 
característicos duma localidade ou época – passou a inspirar artesãos que foram 
diferenciando a sua obra, muitas das vezes assinando-a, dentro dum estilo ou origem 
regional: são os artistas de inspiração tradicional mas que criam para um mercado nacional 
e estrangeiro.  
 

A Arte da Terra 
R. Augusto Rosa, 40 

Tel. 21 274 59 75 
www.aartedaterra.pt 

 
É uma estrebaria do séc. XII com 27 manjedouras em 
calcário, 3 arcos abatidos e 3 abóbadas. Expõem em 
Fevereiro lenços de namorados, em Junho Santo 
António, em Agosto figuras de Barcelos, no Natal 
presépios, tudo de autor e peças de criação. Oferece 
ainda roupas em lã ou linho artesanais, além de produtos 
de diversas regiões. 
 

  
 Casa Alberto Santos, Lda.  
Restauradores, 62-64 
Tel. 213 420 236 
 
Abriu na década de 1940, aqui encontram-se artigos 
artesanais de diferentes regiões: bordados, latoaria, 
cestaria, bonecas de diferentes regiões, leques, vinhos, 
pequenos painéis em azulejos. Há objectos em 
cerâmica de diferentes sítios como Coimbra, Alcobaça, 
Algarve, etc. Também artigos de decoração para o lar, 
publicações sobre a cidade de Lisboa. 

 
Amatudo  

R. Madalena, 76-78 
Tel. 21 886 26 31 

 
Em 2009 mudou a gerência para Amatudo, antes Nós por Cá - 
desde 2005. Vende exclusivamente artesanato contemporâneo 
português, desde cerâmica, têxtil, bijutaria, móveis, peças em 
vidro, etc., recebidos directamente dos artesãos. O mais vendido 
são os sabonetes da Saboaria Portuguesa e o galo de Barcelos, 
em variantes estilizadas ou personalizadas, além de alimentes 
gourmet bem portugueses.  



Arte Rústica  
R. Augusta 193, 1º  e R. do Ouro, 246-248   
Tel. 213 461 004 e 213 421 127 
 
A loja da R. Augusta, aberta em 2007, é um excelente 
espaço no 1º andar, um ambiente tranquilo e agradável 
graças à boa distribuição. A “loja-mãe” na Rua do Ouro 
existe desde os anos 60, tem uma apresentação 
cuidada, com cerâmicas de todo o país e bordados da 
Madeira e de Viana, exposição essa que por si só é 
uma obra de arte merecedora de visita.  
 

 
Artesanato do Tejo   Ask me Lisboa 

R. do Arsenal, 25 
Tel. 210 312 820 

www.askmelisboa.com 
 

A loja tem um ambiente alegre e descontraído 
levando as pessoas a ficar, graças a um design 
simples e minimalista: chão em madeira escura, 
paredes de branco, iluminadas por detrás, qual luz 
zenital, ambiente calmo, objectos expostos por 
colecções em mesas, lembrando uma exposição 
colectiva, em que na parede estão listados todos 
os artesãos e fornecedores. 
 
 

Casa Bordados da Madeira 
R. 1º Dezembro, 137 
Tel. 213 421 447 
 
Criada nos anos 1950-60, é uma grande loja localizada 
no edifício do Avenida Palace Hotel, entre a estação do 
Rossio e os Restauradores. À porta os manequins 
vestidos com trajes regionais da Madeira, e dentro 
mais trajes e bordados da mesma ilha. De notável, a 
vitrina de leques, a exposição de filigranas, os xailes, 
azulejos e cerâmicas regionais. 
   

Atelier 55   
R. António Maria Cardoso, 70-74 

Tel. 213 474 192 
www.atelier55.blogspot.com 

 
Abriu em 2005 com artesanato e arte popular 
tradicionais mas reinventados, arte sacra, 
bordados, produtos naïf, colecção das “Profissões 
Típicas de Lisboa”, bonecos em papier-maché de 
Ponte de Lima, as marafonas de Monsanto, os 
bordados de Belmonte e de Tibaldinho, cerâmicas 
da Flor do Crato, Alentejo e Açores, os lenços dos 
namorados do Minho.  



A Contadeira 
R. Portas de Santo Antão, 2  
Palácio da Independência 
Tel. 213 421 370 
 
Desde 2004, vende artesanato urbano, bijutaria e 
objectos fabrico próprio, uma colecção de malas e de 
candeeiros em vinil. Bem integrado nas arcadas do 
Palácio da Independência, a frente de dois arcos de 
volta perfeita em pedra, totalmente envidraçados e na 
parede oposta, as janelas com os gradeamentos.  

 
 
 

Capricho  
Cçª Carmo, 56 

 
Loja de artesanato que vende objectos em cortiça, 
malas de pele, camisolas de lã, cerâmicas regionais 
portuguesas, materiais seleccionados e com boa 
apresentação. 
 
 
 
 
 

 
Casa da Cerâmica  
R. Augusta, 222 
Tel. 213 423 232 
 
Aberto em 2004, uma óptima abertura para a rua, 
vende cerâmica do Alentejo, de Coimbra; bordados e 
lenços do Minho, azulejos tradicionais, peças de 
artistas contemporâneos e artesãos para um público 
sobretudo turista.   
 

 
 
 

Estreia 
R. da Prata, 77-79 

Tel. 213 469 592 
 
Vende artesanato português, cerâmica de Coimbra, 
Alcobaça, Alentejo; com formas modernas meramente 
decorativas como mochos e borboletas; atoalhados do 
Minho – lenços, vestidos, sacos do pão, trajes típicos; 
cortiças, bonecas da Nazaré, do Minho, e do Alentejo e 
tudo o que estiver relacionado com o galo de Barcelos 
e também eléctricos em resina.  
 
 



Fábrica Sant’Anna  
R. do Alecrim, 95     
Tel. 213 42 25 37 
www.fabrica-santanna.com 
 
A fábrica de Sant’Anna na Cç. Boa-Hora abriu em 
1741 e a loja na R. do Alecrim em 1916. É a mais 
antiga fábrica de azulejos e faianças de Portugal, 
produz objectos de faiança ao estilo do séc. XVIII, 
reproduz azulejos do séc. XVII e XVIII, e azulejos 
árabes. Também recupera e restaura azulejos. 

 
 
 

Fabrico Próprio  
R. da Madalena, 52 

Tel. 218 870 104 
 
Abriu em 2006 sucedendo ao Livrário, de que dá 
continuidade aos livros encadernados, vende artigos 
portugueses e internacionais sendo a maioria 
artesanais, peças em madeira e cerâmica. No Natal 
vendem muitas molduras, serviços de canecas, pratos, 
etc. para um público português maioritariamente.  
 
 
 

Ferro e Varela, Lda. (Branca d’Água)  
R. da Conceição, 28-30 
Tel. 218 877 670 
 
Loja familiar desde os anos 20 do séc. XX, foi latoaria 
e por volta dos anos 50/60 passou a ser uma loja de 
artesanato. Vende produtos portugueses de artistas já 
consagrados como o escultor Marcelino Gordilho, M. 
Barrados, o pintor Carmo Saúde. O forte da casa é a 
cerâmica e os azulejos, peças de colecção, algumas 
únicas ou com tiragens limitadas.  

 

Jimmy   Portuguese Styleshops 
R. Flores, 100 

Tel. 91 898 46 95 
www.jimmystyleshop.blogspot.com 

 
Aberta em 2009, é uma loja duma elegância suave, cores 
delicadamente atractivas e duma exposição encantadora. 
O branco das paredes e do tecto mais realçam essa 
sedução colorida, de luzes indirectas, armários bem 
claros. São só loiças portuguesas, inclusive de Bordalo, 
mas com outras cores, um recriar de peças tradicionais 
como as cadeiras de assento de palha ou o Santo António em monocores, redesenhadas 
para um estilo actual. 

http://www.fabrica-santanna.com/


Loja dos Descobrimentos 
R. dos Bacalhoeiros, 12 A 
Tel. 218 865 563 
www.loja-descobrimentos.com 
 
Aberta por volta de 1989, vende exclusivamente cerâmicas e 
azulejos pintados à mão, 99 % dos azulejos são feitos na 
própria loja. Tem um pequeno atelier para demonstração aos 
interessados na pintura de azulejo. Fazem cópias séc. XV, XVI, 
XVII e XVIII e loiças tradicionais alentejanas ou coimbrãs (séc. 
XV-XVII). 
 
 
 

 
Loja 58 

R. da Conceição,  58 
 
Pertence à Cerâmicas do Lapidário com fábrica em 
Azeitão desde 1960/70. Vende cerâmica mas sobretudo 
azulejos, cópias do séc. XVII/XVIII, e faz restauros de 
azulejos. Fazem por encomenda placas com nomes, 
números e santos. Oferece também azulejos mais 
sóbrios com formas geométricas, pombalino, em azul e 
branco.  
 

 

Madeira House, antiga David e Benjamim Lda.  
R. Augusta, 133  
Tel. 213 431 454 
www.madeira-house.com 
 
Desde 1945 dedicada aos bordados da Madeira, de 
Viana do Castelo e todo o tipo de artesanato 
português, como azulejos pintados à mão, de várias 
fábricas e de alguns artistas, promove brinquedos 
tradicionais de madeira. Espaço amplo e com montra 
sempre bem exposta, com arte e aparato.  

 
 

Madeira Shop 
Pr. D. Pedro IV – Rossio, 44 

Tel. 213 461 340 
 
Inaugurada em 1959,  comercializava inicialmente 
artigos da Ilha da Madeira. Actualmente vende 
artesanato e arte popular de norte a sul do país, a par 
da divulgação de jovens designers portugueses com os 
ícones mais representativos de Portugal e Lisboa. 
 

http://www.loja-descobrimentos.com/
http://www.madeira-house.com/


Omlet 
Cç Nova de S. Francisco, 10 r/c Esq.  
ou R. Garret, 19 (Páteo do Siza – Chiado)  
Tel. 213 860 483          
 www.omlet.pt  
 
Aberta em Setembro de 2008, assenta num conceito 
familiar de arte. A tónica é a qualidade aliada à 
singularidade. São muitas as peças, e de materiais 
diferentes à venda no espaço Omlet. Mas há uma 
identidade comum nas t-shirts de Ana Vieira,  nos 
anéis,  malas, “segredos”, etc..  

 
 

Pelcor  
R. das Pedras Negras, 30  r/c Esq.     

Tel. 213 049 727 
www.pelcor.pt 

 
Abriu aqui em 2008 mas a sede e fábrica estão no 
Algarve, desde 2004. É uma empresa que se dedica 
exclusivamente ao fabrico de objectos em cortiça com 
pequenos apontamentos noutros materiais, 
nomeadamente em pele, recorrendo a designers 
portugueses. O arrojo pauta-lhes a filosofia, vendem 
muitos brindes para empresas.  
 

Pracazinha - Comércio de artigos decorativos Lda.  

Cçª  do  Carmo,  42 

Comércio de artigos orientais mais ao gosto 
ocidental, expostos em várias montras atractivas e no 
interior com uma apresentação decorativa e bem 
encenada.  
 
 
 
 
 

 
Regional da Madeira 

R. Jardim do Regedor, 47-B 
Tel. 213 468 335  

www.regionalmadeira.pai.pt 
 
Desde c.1940, é uma verdadeira representação dos 
bordados tradicionais da Madeira em Lisboa, já feito 
ou por medida. Espaçosa e ampla loja, de grande 
montra sempre artisticamente exposta e atractiva, 
junto aos Restauradores, oferece ainda linhos, louças 
e outras lembranças tradicionais. Um especialista do bordado regional madeirense.     

 

http://www.omlet.pt/
http://www.pelcor.pt/


Santos Ofícios 
R. da Madalena,  87 
Tel. 21 887 20 31 
www.santosoficios-artesanato.pt 
 
Inaugurada em 1995, vende apenas arte popular de 
artesãos de todo o país e com todo o tipo de 
materiais: loiça alentejana, bordados de Viana e do 
Minho, figuras em palha dos Açores, bonecos em 
latão ou madeira, cerâmicas de Júlia Ramalho. A loja 
tem uma pequena mezanine, tecto em abóbada de 
arestas em tijolo com pilastras em pedra. 

 
 

Stopturist 
R. Augusta 56, 1º 
Tel. 213 257 919 

 
Loja de primeiro andar com artesanato português, 
vende mais a cerâmica, os têxteis, as pantufas da 
Serra da Estrela, os azulejos, a joalharia e ourivesaria 
do Minho, os bordados dos Açores, as t-shirts, etc.. 
Destas ultimas as mais procuradas são com motivos 
portugueses, o eléctrico e o galo de Barcelos. Os 
clientes são sobretudo italianos, espanhóis e 
franceses. 
 

Temperamento Lda. - Artesanato Contemporâneo 
R. Madalena, 182 B 
Tel. 21 887 62 08 
www.temperamento.pt 
 
Oferece design e artesanato contemporâneo. Materiais nobres 
como a cortiça ou o xisto, louças de Bordalo e de outros 
autores, jogos e livros didácticos - bilingues ou para invisuais. 
Nos azulejos tem criações actuais e reproduções do antigo. 
Uma novidade para as crianças é o banco e o cavalo de 
balouço inteiramente em cartão, desmontável e transportável. 
No gourmet, os azeites, os vinagres, os temperos e mostardas, 
os doces, biscoitos e bolachas, de fabrico tradicional e não só.  
 
 

The Wrong Shop  
Cç. do Sacramento, 25  

Tel. 213 433 197 
WWW.THEWRONGSHOP.COM 

 
Abriu 2007 com um conceito invulgar: “estar errado”, 
ou seja, procura objectos que fujam do convencional. 
De design moderno, oferece artesanato reinventado ou 
de design transformado, como os galos de Barcelos 
pintados com as bandeiras de diferentes países ou as 
versões do S. António, tudo com algum humor.  

http://www.santosoficios-artesanato.pt/


 

Artesanato Estrangeiro 
 
É um novo tipo de estabelecimento que surgiu com artesanato de várias procedências, tanto 
virado para nacionais como turistas de passagem: para os primeiros, é o exótico oferecido 
sem sair de cá, para os segundos é a oferta de arte “nativa” mesmo que não seja de aqui. 
 
 

 
Andycraft Larbelo, Lda 
R. da Prata, 195-197 
Telm. 91 732 55 00 
 
Inaugurada em 2004 vende artesanato do Bali e 
Índia, bibelôs, molduras, estatuetas quadros a óleo 
pintados à mão, alguma bijutaria, móveis de fabrico 
indiano ou asiático. Trabalham com fornecedores 
que vão aos países buscar os produtos. Loja toda 
revestida a madeira com duas palmeiras no seu 
interior que conferem uma atmosfera tropical. 

 
 
 
 

Espírito Nativo  
R. da Madalena, 74 
Telm. 91 922 93 35  

 
Abriu em 2004 e vende artesanato mundial – do 
Nepal, Índia, Equador, Brasil, Senegal, etc. – mas 
também algum artesanato português como cerâmica 
do Alentejo e objectos em cortiça, roupa, da 
Polinésia, os “didgiridu”, maioritariamente para 
turistas. Cores vivas e estantes em bambu, dão uma 
leveza e alegria próprias à loja. 
 
 
 

Loja de Comércio Justo 
R. da Prata, 68-72 
Tel. 213 433 303 
www.equacao.comercio-justo.org 
 
Abriu em 2008, vende artigos para a decoração e 
mobiliário, roupa para adulto e criança, comida 
biológica, produtos naturais de cosmética, 
brinquedos de criança, etc.. Todos os produtos são 
provenientes de países do terceiro mundo, 
fornecidos directamente por artesãos/camponeses 
desses países sem intermediários, adaptados ao 
gosto ocidental.   

 
 

http://www.equacao.comercio-justo.org/


 
 

Natura 
R. do Carmo, Armazéns do Chiado, loja 11   

Tel. 213 225 341 
 
Abriu em 2001, mas começou por abrir lojas em Espanha e 
Itália por volta de 1999. A marca é de origem portuguesa, com 
design português, artigos fabricados em diversas regiões, 
mais conhecida pelo artesanato, roupas, bijutaria. Tem uma 
missão de ajuda social em África, promovendo e apoiando 
obras sociais e para a infância.  
 
 
 
 

Lojas de lembranças 
 
É o estabelecimento que oferece as lembranças padrão para turistas ou viajantes levarem. 
Se na origem – meados do séc.XX - eram o galo de Barcelos, os azulejos, as rendas e 
bordados e as loiças das mais variadas regiões, p.ex. desde o campeonato Europeu de 
2004 em Lisboa que cachecóis, T-shirts e bolas de futebol tomaram foros de souvenirs 
portugueses, bem como imagens de NªSrª de Fátima, em plástico, cerâmica, não importa. É 
a lembrança feita em série que só a sua “imagem” igual a tantas outras, remete para o país 
ou cidade que ela representa, independentemente de onde ou por quem foi feita. 
 
 

 
Antiga Casa José das Neves 
Pç. da Figueira, 6E, Trav. Nova S. Domingos, 33 
Telf.: 213 424 860 
 
Fundada em 1882, a Margarida da Silva Neves de Matos 
(Herdeiros) pertence ao neto do fundador, vendendo 
faianças, porcelanas, pequenos electrodomésticos, 
produtos de ménage. Desde os anos 90 diversificou a 
oferta, atendendo à passagem de turistas, vendendo 
artigos portugueses de origem nacional mas também 
importados como lembranças típicas. 

 
 

Alan Gir Shah  
Metro do Rossio 

 
Loja de artesanato e souvenirs portugueses, que 
vende também artigos de outros países, 
nomeadamente lenços indianos, óculos de sol ou 
chapéus-de-chuva.  
 
 
 
 
 



 
 Allerbon & Alga 
 R. Augusta, 185  

 
Aberta nos anos 1980-90, hoje é a casa de lembranças. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bazar do Carmo 
Lgº Carmo, 24 

Tel. 213 426 001 
 
Cheio de tudo um pouco, desde lembranças turísticas 
a papelarias e pequenas utilidades, com muitos 
expositores de postais cá fora, é a loja que faz 
simetria com a Sapataria do Carmo, do outro lado do 
portão da Igreja de Nª Srª do Monte do Carmo, sendo 
a própria loja simétrica, duas montras com porta ao 
meio. 
 
 
 

 
Lagarta   
R. Conceição, 27 - 29   
 
Loja de lembranças e recordações tipo, muito 
carregada de artigo variado, levando a exposição até 
à porta. 
 
 
 
 
 

 
 

Maria Isabel F. M. da Rocha Soares dos Santos 
R. de São Nicolau, 40 

 
Abriu em Janeiro de 2009 no espaço que foi relojoaria e 
tabacaria, hoje vende postais, imagens de N.S.Fátima, miniaturas 
do galo de Barcelos, pratos, azulejos e loiças com imagens de 
Lisboa. Alguns dos produtos eram da casa antiga, outros, como 
rendas dos Açores ou cerâmica alentejana, novos, tudo para 
turistas.  
 
 



 
Musthafa Kamal - antiga loja Mamun-or-Rashid  
R. da Vitória, 38 
 
O Sr. Musthafa encontra-se nesta loja desde 2009 a vender 
artesanato e souvenirs correntes,  sobretudo a turistas que 
procuram t-shirts de futebol, imagens de N. S. de Fátima e o 
galo de Barcelos. É um pequeno  vão-de-escada, mas repleto 
de artigos variados. 
 
 
 
 
 
 

 
Shamim Al Mamun  

R. dos Correeiros, 147 
Tel. 213 467 200 

 
Aberta em 2007, vende têxteis, loiças com imagens de 
Lisboa, de Portugal, galos de Barcelos, imagens de Nª. 
Senhora e terços que vêm mesmo de Fátima, t-shirts, 
cachecóis desportivos, edições de informação turística, 
caravelas, imagens de S. António, bonecas do Minho e 
Nazaré.  
 
 
 
 

Souvenirs  
R. Augusta ,173 
 
Loja de souvenirs aberta em 2007. Vende todo o tipo de 
recordações mais comuns importados tais como o galo de 
Barcelos, azulejos e miniaturas em cerâmica como a Torre de 
Belém. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tabacaria Bastos 
Pr. D.Pedro IV, 59  

Tel. 213 471 376 
Tabacaria Monumental  

R. Portas de S. Antão, 65 
Tel. 213 469 691 

 
As tabacarias Monumental e Bastos pertencem à 
mesma dona embora com histórias distintas. A 
Monumental remonta aos anos 1930 e guarda ainda 
alguns objectos antigos. O mais interessante é a 
exposição de postais de clientes estrangeiros que 
passaram e amigos ficaram. 
 
 
 

 
Ulisseia,  
R. Augusta, 188  
Tel. 213 421 924  
Luvarte  
R. Augusta, 176 
Tel. 213 465 016  
 
É um vão-de-escada completamente cheia de produtos, ex-
casa de malas, que desde 2007 pertence ao Sr. Mamun Or 
Rashid, que possui as duas casas uma em frente da outra com 
o mesmo tipo de comércio. Vende artesanato português e 
artigos para turistas (postais, t-shirts, etc.), de fornecedores 
também portugueses.   
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