
AS AGÊNCIAS  DE  VIAGENS  DA  BAIXA  E  DO  CHIADO 
 
 
Viagens Abreu S.A 
Armazéns do Chiado, loja 4.10  - Tel. 21 326 13 30 
Praça Duque da Terceira, 20 - Tel. 21 324 24 50 
www.abreu.pt 

Deve o nome ao seu fundador - Bernardo Abreu - um prestigiado comerciante da cidade do 
Porto, isto no séc. XIX, corria o ano de  1840. E ainda hoje pertence à família, hoje na 5ª 
geração. Foi, a par com a companhia britânica Cox & Kings, das primeiras agências de 
viagens do mundo. A nível nacional é a empresa de maior dimensão a operar neste sector.  

 
BCD Travel 

Rua do Alecrim, 7   
Tel. 21 322 10 00 
www.bcdtravel.pt 

 
A BCD Travel  desde 1997 pertence à holding holandesa  
com representação em 96 países e nos 6 continentes. 
Antes, Turismo Cruzeiro - fundada em 1954, hoje está 
voltada, sobretudo, para o “business travel”, mas também  
acolhe o restante público.  
 
 

Best-Travel - Agência de Viagens 
Rua da Prata, 161 
Tel. 21 340 63 00 
www.besttravel.pt 

Loja com paredes e chão em tons de azul onde se 
destaca um mapa-mundo quase do tamanho total da 
parede. Aqui desde 2005, oferece um vasto leque de 
serviços: «o cruzeiro, o fim-de-semana cá dentro, o 
destino mais exótico, as escapadinhas à Europa, etc.».    

 
 

Charming Travel - Viagens e Turismo, Lda 
Rua de São Nicolau, 119 – 2º Esq.  

Tel. 21 347 45 01 
www.charmingtravel.airmet.pt 

 
Criada por dois sócios, Paula Martins e Ruben Ayask, 
em 1994, quem passa não adivinha o que tem para 
oferecer: além dos catálogos e das promoções, há 
livros; DVD´S; música, etc., «tudo o que ajude o cliente 
a fazer uma pré-incursão ao destino pretendido, 
também temos bombons no Inverno e sorvete de limão 
no Verão». 
 
 



D-Viagens 
Rua da Prata, 53-55 
Tel. 213 404 230   
www.d-viagem.com 
 
Loja ampla, com cores claras e boa iluminação, 
pertence ao grupo espanhol Viajes Iberia e está na 
Baixa desde Junho de 2009. Oferece um vasto leque 
de produtos, desde os destinos “sol” e “neve” aos 
cruzeiros. Tem desde pacotes estandardizados 
anunciados em catálogo ao pacote feito à medida.             

 
 

Executivo - Viagens e Turismo, Lda   
Rua Augusta, 152 
Tel. 213 219 630 

www.executivo-viagens.pt 
 
Loja bastante ampla, com luz natural. O mapa-mundo, 
ajustado à parede, de cor forte entra-nos olho adentro. A  
Executivo chegou a Portugal em 1981 e pertence ao 
grupo Go4Travel. Oferta diversificada pois «o único 
objectivo é ir ao encontro do que o cliente deseja».  
 
 

Halcon - Viagens e Turismo, Lda   
Rua Benardino Costa, 17/19 
Tel. 213 243 397 
www.halcon.pt 
 
Loja ampla, com uma decoração em tons de cinzento. 
No que se refere ao trato com os clientes, coloca a 
tónica na transparência e na honestidade, «quer sejam 
clientes novos, quer os habituais, o tratamento tem que 
ser igual, porque neste ramo não se pode alimentar 
falsas expectativas».  

 
 
 

Halcon - Viagens e Turismo, Lda   
Cais do Sodré, 20-22 

Tel. 213 243 390 
www.halcon.pt 

 
Abriu em 2007. A amplitude do interior é acentuada pelas paredes 
brancas e a exposição dos muitos catálogos faz-se nos móveis cor 
de pinho. Ao fundo sobressai o logótipo da marca - um sol com um 
delta que dão a ideia de voo - a irromper da parede e o tecto, 
branco também, destaca-se pelas madres em madeira escura - a 
lembrar a construção pombalina. A Halcon, do grupo espanhol 
Globalia, chegou a Portugal em 1999.       
 



Portimar - Agência de Viagens e Turismo, Lda. 
Rua de S. Julião, 138 
Tel. 213 212 041 
www.portimar.pt 
 
A Portimar, fundada por dois sócios, um português e 
um alemão, actualmente opera em Lisboa, Porto, 
Portimão, Faro e Funchal. Em Lisboa, mudou do Largo 
do Caldas para aqui, onde está desde 1999. Dois pisos 
prontos a satisfazer o cliente ou a “vender sonhos”, 
sendo o Algarve um dos seus principais destinos.  

 
 

Secol - Agência de Viagens 
Rua do Arsenal, 134 

Tel. 213 408 010 
 
A Secol nasceu em 1909 e a parede lateral esquerda 
imortaliza a data com uma fotografia, a todo o 
comprimento, da 1ª excursão que organizou. 
Decoração sóbria em tons de cinza, onde o balcão é 
feito no prolongamento do chão. O serviço que oferece 
é personalizado e não vende sonhos, mas «projectos 
consistentes de felicidade».  
 
 
Star - Viagens e Turismo SA 
Praça Duque da Terceira, 1 
Tel. 21 340 53 80 
www.starviagens.pt 
 
Com mais de sessenta agências em todo o país, a marca foi adquirida pelo grupo SONAE 
em 1989, daí que a maioria das lojas estejam localizadas em centros comerciais e 
hipermercados da cadeia. Oferece um serviço diversificado, donde a forma como se 
posiciona na internet: www.stardmc.pt para acolhimento; www.exit.pt para lazer e 
www.starviagens.net para empresas. O logótipo passa a imagem de uma estrela que brilha 
lá no alto e que vinca a sua sombra na Terra, e tem como divisa: «viajar começa aqui».  
 
 
TopAtlântico - Viagens e Turismo SA       
Rua do Ouro, 109 
Tel. 213 403 220 
www.topatlantico.pt 
 
A marca Top Atlântico nasceu em 2003, fruto da fusão entre a Top Tours e a Space Travel e 
pertence ao Grupo Espírito Santo Viagens. Actualmente conta com mais de meia centena de 
lojas distribuídas por Portugal Continental e Insular. Tem como cores corporativas o azul e o 
verde, donde resulta um logótipo em forma de esfera envolvida por 5 faixas curvas azuis e 
verdes, dando uma ideia de movimento de rotação: viajar é assim, girar à volta da Terra!   
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