BARBEARIAS e CABELEIREIROS DE HOMENS DA BAIXA E CHIADO
Barbearia Africana
Rua dos Correeiros 156
Fundada entre 1930-1940 por “africanistas”, é detida desde
1974 por 4 sócios – Simões, Jaime, Falcato e Ludgero.
Fachada de vidro, o brilho e grandeza são dados por um
jogo de luzes e espelhos e pelas 6 cadeiras da fábrica A.
Pessoa.

Barbearia Braga
Rua João das Regras 3 E
Em 1973 o pai do actual detentor tomou este pequeno mas
atraente estabelecimento, “uma barbearia de bairro”. Com
profissionais novos, 3 cadeiras, decoração moderna, bem
iluminada, nome pintado a cores no vidro da frente, é o único com
uma profissional de barbearia feminina nesta area.
Barbearia Campos
Lgº Chiado 4

È a pérola das barbearias, pela antiguidade – 1888 – e pela
manutenção do mobiliário e fachada, montras e porta em
madeira, pintadas em castanho, uma tabuleta de caracteres
trabalhados menciona cabelleireiro. Nas montras, antigos
frascos de loções, elixires e perfumes. Dentro, cinco
cadeiras frente a outros tantos espelhos espraiam-se por
um amplo salão. Num estreito balcão corrido pousam tigelas e pincéis da barba, tesouras e
pentes, cadeiras de costas redondas para esperar, tudo modelos antigos.

Barbearia José Maria Celeste e Herdº
Rua 1º Dezembro 87
O glamour de outrora ainda perdura nas 5 cadeiras e no brilho
dos espelhos.

Barbearia Moderna Ldª
Rua D.Antão de Almada 4 H
Mesmo ao lado da Igreja de S.Domingos, com 4 cadeiras,
são dois os barbeiros, sócios e colegas desde sempre. O
mobiliário e decoração já muito usados, é bem ao estilo
da época da sua abertura, 1952.

Barbearia Pires & Pinto ldª
Rua da Conceição 4
Fundada em 1945 por Alberto Abrantes, um dos grandes
impulsionadores do penteado francês e de renovação da classe
nos anos 1960, é hoje explorada por José Malveiro que com ele
aprendeu a arte. Sala decorada de diplomas, medalhas e taças
ganhos em concursos e exposições, aqui se fizeram ensaios e
formação profissional.

Barbeiros Reunidos do Carmo Ldº - Salão Carmo
Cçª do Carmo 5
Pertencente a José do Carmo Viegas desde os anos 1920,
em 1953 formou sociedade com 6 barbeiros vindos dum
concorrente em frente – os reunidos. Hoje é de Alfredo
Pereira, João Santos e do Sr.Lopes, já reformado.
D.Porcina e Maria do Carmo, são as manicuras que
completam a equipa. O mobiliário dos anos 1950, os
espelhos e cromados, a luz de néon, dão brilho à casa.

Barbearia Torres Ldª
Rua Áurea 83
Fundada em 1930 é hoje pertença dos Sr.Pereira e
Sr.Magalhães e dos herdeiros de outro sócio. Com
elegantes casacos vermelho-romã, os 4 barbeiros formam
uma equipe com brio, completada por D. Alaíde, manicure.
As 6 cadeiras, de estofo cinza, bacias negras, enquadradas
por bancadas de pedra de granito a separar os espelhos,
apliques de luz, uma decoração cuidada de 2000.
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