
CASAS  DE  ARTIGOS  DE  DESPORTO  DA  BAIXA  E  DO  CHIADO 
 
 
 
 
As casas de artigos de desporto são hoje 6 no centro da capital – 3 de várias modalidades, uma 
das quais duma cadeia internacional inserida nos Armazéns do Chiado. As outras duas são um 
sinal dos tempos: uma de ciclismo e as outras duas de skates, uma actividade bastante praticada 
na zona histórica como a Praça da Figueira. No tempo ficaram firmas que fizeram época como a 
Socidel e a SPRIL. Vendem também calçado e vestuário para as diversas práticas desportivas. 
 
 
 
 

Casa Desporto de Carvalho Ldª 
R. Madalena 194-196 

Tel. 21 886 54 06 
 
Fundada em 1943 vende cachecóis e camisolas clubistícas 
ou bonés de pala ao publico e fornece para escolas, 
autarquias, colectividades taças, medalhas, troféus e 
galhardetes, colchões, bolas, redes, equipamentos, tabelas, 
camisolas, calções e meias, etc. Desde 1994 tem fornecido 
o troféu Zé Pacóvio e Grelhinho para o Festival de BD da 
Amadora.  
 
 
 
 
 
 

Guilty Skate Shop 
Pr. Figueira 1 D 
 
É o mini-espaço que serve a gente nova que pratica skate na placa 
da Praça em frente: rapazes dos 15 aos 20 e muitos anos, boné, 
magros, altos, secos, um tipo padrão dos que praticam skates. A 
loja, fachada toda grafitada e com muitos autocolantes, condiz com 
a clientela. Expõe skates e suas peças e acessórios, bonés, 
blusões, ténis, gorros, tudo a preços promocionais. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Casa  Senna  
R. Nª Almada 42 a 52  

Tel. 21 342 34 37 
www.casasenna.com 

 
Fundada em 1834 por Alexandre Senna, em 1994 recebeu a 
classificação de Loja de Tradição e no incêndio de 1988 
perdeu escritório e armazém. Foi a 1ª e única firma de artigos 
de desporto em Lisboa até 1949, mas hoje representa de 
algumas das mais conceituadas marcas, fornece festivais e 
eventos desportivos,  como a Gymnaestrada 2003. Em 1992  
remodelou o típico espaço pombalino, conjugando 
modernidade, funcionalidade e antiguidade: vários arcos em 
pedra e abóbadas com tijolo á vista, umas de 4 arestas e 
outras de berço.  
 
 
 

SportZone 
R. Crucifixo 119-125 
www.sportzone.com 
 
Faz parte duma cadeia nacional de grandes superficies de 
artigos de desporto e de actividades de ar-livre, com um logos e 
decoração entre as cores laranja e negro. Inserido no rés-do-
chão dos Armazéns do Chiado, tem duas salas de exposição 
de cerca de mil metros quadrados cada. com secções 
especificas e na sobreloja vestuário e calçado desportivo.   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tribal urbano – skate shop 
R. Madalena 232 

Tel. 21 8884081,  21 8870173 
www.tribalurbano.pt 

 
Fundada em 2000 está na actual localização desde 
2008. É a 1ª loja em Lisboa especializada em skates 
e tudo o que envolve esta prática: bonés, gorros, t-
shirts, cintos e sobretudo ténis.Vende peças e 
acessórios – tábuas, rolamentos, rodas e eixos das 
rodas, “trucks”. Faz manutenção e pequenas 
reparações e organiza eventos para os clientes e 
praticantes. 



Without Stress Ldº 
Lgº S.Julião 21 
Tel. 210 171 165 
www.biclas.com 
 
Aberta em 2007, porta e montra amplos, tectos altos com arco, 
uma boa exposição de modelos de bicicletas, peças e 
acessórios, capacetes e vestuário, só se dedica ao ciclismo, 
venda, aluguer e reparação. Representa a marca Dahon (EUA) 
e tem um outro estabelecimento na Estª de Benfica junto ao 
Fonte Nova.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
CASAS   DE  VESTUÁRIO  E  CALÇADO  PARA  DESPORTO   
DA  BAIXA  E  DO  CHIADO 
 
 
É um pequeno grupo de 6 lojas especializadas em roupas e sapatos desportivos, que se destaca 
das casas de vestuário e das sapatarias, mas também não é de artigos de desporto, pois não 
vende os materiais e equipamentos das diversas praticas desportivas como as casas de artigos 
para desporto. Poder-se-á dizer que é um ramo de comércio que veste e calça um público, quer 
pratique desporto ou não: o vestir desportivamente é um estilo de indumentária, um modo de 
estar, casual e prático de muita gente no dia-a-dia, de todas as idades, nacionais e estrangeiros. 
Nestas lojas a indumentária para o futebol, com as cores dos respectivos clubes e selecções 
nacionais, ocupam o grosso dos escaparates, com calções, T-shirts, bonés, sapatos, luvas, 
caneleiras, meias, cachecóis, etc.: uma parafernélia que veste e distingue quem a usa e dá uma 
identidade de grupo, de equipa. Serve também de lembrança para muitos turistas, donde que são 
não só grandes lojas, como empresas médias da Baixa, ou micro empresas, que se 
especializaram neste sub-sector, ocupando cerca de 22 pessoas. 
 
 
 
 
 
 
 



Loja Adidas do Benfica 
R. Portas S.Antão 53-55 
Tel. 213431947 
 
Foi a loja de artigos e emblemas do Benfica, 
antes de passar para o estádio da Luz. Agora 
é só Adidas e do Benfica, seu patrocionador 
oficial. Foi durante muitos anos a Manteigaria 
Londrina (até aos anos 1990) de que a montra 
preserva os seus aros em ferro forjado.  
 

 
 
 

Atleta  - de Coutada Ldª 
Prª Figueira 8 C 

Tel. 21 322 42 00 
 
É um moderno estabelecimento de roupas e ténis 
de desporto aberto em 2007. De notável, ao fundo 
do estabelecimento, um registo em gesso duma 
figura feminina em alto-relevo (do tipo dos 
entalados dos anos 1940-50) assinado por Azavos. 
As paredes são hoje pintadas a azul vivo que bem 
contrasta com a referida figura pintada a dourado.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Foot Locker 
R.Carmo 39 
Tel. 21 321 07 20 
www.footlocker.pt 
 
Aqui desde 2003, é uma ampla loja moderna, com diversas 
secções para muitas modalidades, actividades de ar livre e 
desportos radicais, muito concorrida, com todas as grandes 
marcas de roupa, acessórios e calçado desportivo das grandes 
marcas, alem da própria marca, atraindo sobretudo os jovens, 
com todo o tipo de cores, marcas e brilhos nas roupas. 
 
 
 
 



Monte Branco Desporto 
R. João das Regras 6, x R.D.Duarte 2 C 

Tel. 21 887 07 28 
 
Aberta em 1995 e depois reconvertida 
para desporto em 2001, é uma espaçosa 
e bem fornecida casa da cadeia Monte 
Branco, só vocacionada para roupa e 
sapato de desporto. Como é timbre desta 
marca, os seus espaços são airosos e 
bem decorados, atraentes e boa exposição: entrar aqui é poder bem escolher pois tem muito e 
bem apresentado. As cores da firma são o azul-marinho e o laranja, com o desenho do cume 
montanhoso, o que a torna ainda mais marcante e bem identificada, quer aqui na Pr. da Figueira 
quer na R. dos Fanqueiros onde estão as lojas de pronto a vestir de homem e senhora.  
 
 
 
 

Monte Branco Desporto 
R. Fanqueiros 58 
Tel. 21 887 20 68 
 
Aberta em 1997, depois reconvertida para desporto, 
faz parte do grupo Monte Branco Ldª fundado em 
1992 nesta mesma rua. Vende sobretudo para 
jovens e não só, fatos de treino, calções, T-shirts, 
bonés, ténis, etc. em mais de 250 referências. O 
bom gosto na decoração, simples e bem 
sistematizada, muito luminosa e clara e a excelente 
abertura das montras, tornam a casa muito apelativa, 
sobretudo ao público que veste marcas e clubes.  

 
 
 

 
 

Onze desportivo 
R. Jardim do Regedor, 11 

 
Fundada em 1983 no que era então a sede do SLB, foi 
estabelecimento de equipamento desportivo, em especial o de 
vestuário, acabou com o tempo por introduzir tambem 
lembranças para turistas, o seu publico principal.  
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