
 
SALÕES   DE  CABELEIREIROS  E  DE  ESTÉTICA   
DA   BAIXA  E  DO CHIADO 
 
 
 
 
 

Adelina 
R. Garrett 61 – 1º esq. 
Tel. 21 342 19 82 
 
Aberto em 1964 pela, são de todo o tipo os clientes que 
frequentam o salão hoje em dia, mais os de há mais de 
30 anos. Desenhado pelo Arqº Brito Aranha, a decoração 
muito particular é mantida até hoje idêntica: chão de 
mármore e paredes castanhas originais, os tectos e o 
espelho central do salão com pormenores a dourado, 
espaço muito amplo e iluminado. 
 

 
Alfredo e Biquette 

R. Garrett 36 – 1º  
Tel. 21 342 76 11 

www.alfredoebiquette.com 
 
Aberto em 1956, por Alfredo, tio do actual dono, este entrou em 1969 
com mais uma sócia. A partir dai, nunca deixou manter o mais alto nível 
de “haute coiffure” francesa. A decoração é a cargo de Tomás de Melo, o 
salão está dividido entre gabinetes de estética e cabeleireiro, com o 
espaço muito bem aproveitado e muito iluminado, paredes brancas e 
chão de mármore. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ana Maria  
R. Sapateiros 172 – 1º  
Tel. 21 342 19 20 
 
Aberto desde 1979, é uma sociedade por quotas gerido por um casal 
que promove uma constante actualização em novas técnicas e 
produtos, e também a execução tanto de cortes modernos como 
clássicos. Todo pintado de branco, tem gabinetes de estética e 
massagens, 6 cadeiras de cabeleireiro.  
 

 



 
António Cabeleireiro 

R. Nova da Trindade, 1 – 1º esq. 
Tel. 21 346 30 22 

 
Aberto em 1966, é dirigido por António, que já exercia 
a profissão até que abriu o seu próprio negócio. 
Exceptuados os gabinetes de estética, todo o salão de 
cabeleireiro foi remodelado com novas cadeiras e 
espelhos, instrumentos tornando-o mais apelativo e 
moderno, pintado de branco e bem iluminado, o salão 
divide-se em duas salas, uma de lavagem e outra de 
corte. 

 
 

 
Baeta 
R. Arsenal 116 
Tel. 21 346 58 35 

 
Pequeno cabeleireiro unissexo, com agradável 
decoração em tons laranja, sucedeu ao barbeiro 
Arinto que ali funcionou até à década de 1990. 

 
 
 
 
 

 
BB nails 

R. Crucifixo 105 
Tel. 21 343 20 05 

 
É um apelativo espaço, encostado aos Armazéns do Chiado, com 
muita cor com desenho, a corresponder ao serviço com arte que 
propõe: arranjo e pintura de unhas, cuidados de pele, manicura e 
pedicura, unhas de gel, solário e maquilhagem. É um autêntico atelier 
de estética, que associa também a venda de bijutarias e acessórios de 
beleza da marca Bymyself.  
 
 

 
 
 
 
Belestética 
Cç Nova de São Francisco, 4 – 1º esq. 
Tel. 21 342 53 31 
 
Aberto em 1996, a Belestética funciona com gabinetes de estética e 
massagem e com salão de cabeleireiro remodelado em 2008. A 
publicidade nas janelas e toldos ajudou a assinalar o salão.  
 
 
 



Belle Blonde / Ilda cabeleireira – Modelos Presentes SA 
R. Áurea 196 

Tel. 21 342 37 86 
 
Salão aberto em 2008, loja para a rua, é o cabeleireiro unissexo, cores 
suaves – verde alface e rosa - imaginada pela própria proprietária, Ilda 
Patrício, profissional desde 1974, que penteou Amália, para quem “ser 
cabeleireira é uma arte, sabermos modificar a pessoa consoante o 
visual que a cliente pretende, é um dom que já nasce com a pessoa”. 
 
 
 
 

Casimiro Campos  
R. Nova Almada 64, 1º 
Tel. 21 342 03 46 
 
É um dos cabeleireiros mais antigos e clássicos do 
Chiado, tendo servido as elites de meados do 
séc.XX, fundado em 1955 por Casimiro Campos, 
membro da Associação profissional InterCoiffure, um 
artista, que estudou artes na Escola Rafael Bordalo 
Pinheiro das Caldas, um autentico escultor, que 
transpôs para a arte de cabeleireiro o “esculpir em 
cabelos”.  

 
 
 
 

Chiado Cabeleireiros 
R. Serpa Pinto, 12 – s/lj.  

 
Situado num rés do chão, tem um espaço moderno e bem aproveitado, 
paredes claras e várias cabeleireiras. Tendo uma pequena recepção e 
gabinetes de estética logo à entrada, o salão principal com 6 cadeiras 
serve apenas de cabeleireiro com a área da lavagem separada da área 
de corte.  
 
 
 

 
 
 
 

 
Conselheiro Cabeleireiros – Tcheu cabeleireiro 
R. Correiros 60, 1º dtº 
Tel. 21 347 14 31 

 
Antes chamado Conselheiro, desde 2003 é uma 
cabeleireira experiente, Tcheu, quem dirige o salão, 
depois de há 20 anos ali trabalhar, com mais 2 

cabeleireiras. Aberto em 1980 é unissexo, sala de origem mas funcional para uma clientela fiel, 
oferece depilação a quente ou a frio, calista, manicura. 
 



Dessange Paris 
Largo do Chiado, 13-15 
 
É um franchising da marca francesa desde 2003, decoração única, nas paredes em arco, com 
efeitos de corda fazendo lembrar um pequeno palacete, no segundo andar uma varanda em vidro 
a deixar ver uma chaise-longue em rosa esbatido, adornos em dourado à volta, parecendo uma 
zona de descanso, na grande montra, jóias e bijutarias. Fundado por Samuel Rocher, foi 
encerrado em 2009. 
 

 
EasyCut 
R.Correeiros 152 – 154  
Tel. 21 347 72 70 
 
Aberta em 2009, é a 1ª em Lisboa duma cadeia com 75 
lojas em Espanha e 2 em Faro. Decoração que aproveita 
bem as abóbodas em tijolo à vista e um mosaico escuro e 
não polido que parece xisto no chão, moderna e vistosa 
apresentação.  

 
 

Elizabeth Cabeleireiros unissexo 
R. Carmo 90 - 1º 

Tel. 21 346 78 14 
 
É um antigo salão com clientela fiel, que ostenta na porta da entrada 
uma foto grande duma bonita e elegante senhora jovem e bem 
penteada: é a dona do salão quando nova, o que só por si é um lindo 
cartão de visitas, a própria a mudar o visual, de senhora ou cavalheiro.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fernanda Cabeleireiro  
R. Madalena 229 
Tel. 21 886 13 29 
 
Desde 1989, é um negócio em que a experiência da dona é o 
segredo do sucesso: cabeleireiro, massagem, depilação, manicura, 
pedicura, tudo só para senhoras. “O mais bonito que fazemos são os 
penteados de toilete para o fim de ano ou os penteados, apanhados 
de noivas, alem dos cuidados para o rosto e corpo. Somos uma loja 
de bairro para um publico próximo, fiel”.   

 
 
 



Gena’s 
R.  Correeiros, 161 - 1º 

Tel. 21 346 69 92 
 
Aberto desde 2000, este cabeleireiro tem o nome da sua única dona, 
para quem é o comércio que enche as ruas e não o contrário. Espaço 
de cor verde, com luminosidade exterior, remodelado em 2004 com 
uma decoração moderna e prática. Não propõe nenhum penteado 
em particular mas consegue agradar a todos os gostos das suas 
clientes habituais.      
 
 
 
 
 
 
 

 
Gibel Cabeleireiros 
Cç. Sacramento, 38 - 1º 
Tel. 21 346 95 58 
 
 
O salão existe desde a década de 60, com a actual 
proprietária está desde 2003, evidenciando tempos de 
outrora - palácio de Valadares - as ogivas foram 
recuperadas e integradas harmoniosamente no 
espaço amplo e luminoso de um primeiro andar. As   
diferentes áreas de trabalho são divididas pelos  
pilares de “pano fernandino”.     

 
 
 
 
 

Griffe Chiado 
R. Serpa Pinto, 15 - 1º 

Tel. 21 346 52 46 
www.griffehairstyle.com 

 
Criado em 2004, tem uma decoração em rosa forte, contrastando com o 
preto do sofá, mobiliário, espelhos, num espaço amplo com boa luz 
natural dado por muitas janelas. Participa também em diversas 
produções de moda tais como desfiles, televisão sendo este também o 
cabeleireiro exclusivo e responsável pelas produções dos designers de 
moda Storytailors.  
 
 
 
 
 
 
 



 
Heca 
R. Augusta, 138 – 1º 
Tel. 21 346 76 72 
 
Aberto desde 1982 num pequeno espaço bem dividido, com a zona 
de lavagem e corte separadas dos gabinetes de estética, uma 
decoração simples mas moderna, as paredes de cor azul, as cadeiras 
a condizer, tudo com um aspecto novo e agradável, oferece “um 
atendimento médio a superior em relação aos outros cabeleireiros 
sendo o principal objectivo deixar as clientes satisfeitas”.       
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Hair Code Cabeleireiro de homens .Adilson Ferreira Unipessoal. 
R. Fanqueiros 32 

Telm. 967 494 532 
 
Aberta em inicio 2009, é um salão bem arranjado, 3 cadeiras frente a 
outros tantos espelhos, mais duas cadeiras de lavar a cabeça, uma 
decoração sóbria a preto e branco, agradável e aberta, em que a 
montra com faixas de vidro fosco, deixam ver quanto baste, 
mantendo a discrição de quem lá está dentro. Faz cortes e 
penteados entre o inovador e o conservador. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Hairstation 
R. da Trindade, 14 
Tel. 21 347 40 66 
 
Espaço amplo e funcional, e a combinação entre 
elementos modernos com umas nuances de cariz 
mais clássico confere um toque de requinte. O mote 
deste atelier de cabeleireiro é o atendimento 
profissional e personalizado.   

 
 
 
 
 



Hélder e Pedro 
R. São Julião, 116 
Tel. 21 346 02 62 

 
Aberto em 1962 por Hélder, com o filho Pedro, é bastante conhecido 
como cabeleireiro pois faz parte do júri internacional de Intercoiffeur. 
Salão moderno e apelativo, num espaço grande, com bastantes 
cadeiras e espelhos, de cor preta, conta com várias colaboradoras no 
atendimento que se quer rápido e personalizado.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intuition Spa – Intuition Hair and Beauty Spa Ldª 
Armazéns do Chiado 3º piso – R. Carmo 
Tel. 21 324 51 60 
 
O nome define o sentido da Intuição – o cuidar da 
pessoa no seu todo, sentindo-a: “Ver o belo no seu 
todo e fazer a pessoa sentir a sua beleza própria.” 
Integra os cuidados de spa – relaxação e tonificação 
geral – com os de beleza - cabeleireiro, pés e mãos, 
unhas e estética.  Num local sossegado tendo ao lado 
o ginásio de fitness e pilates, decoração muito 
agradável.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Jean Louis David 
Armazéns do Chiado 

Tel. 21 346 81 04 
www.jeanlouisdavid.com 

 
É um franchising da cadeia francesa desde 2006, com uma 
decoração minimalista que aproveita bem o espaço, cores claras. 
Destaca-se pelo seus modelos de cortes e pelos produtos para o 
cabelo com processo de fabrico de tinta especial.  
 
 
 
 
 



João Carlos 
R. do Crucifixo, 50 - s/lj 
Tel. 21 347 94 98 
 
Aberto desde 1960, por João Carlos, cabeleireiro de profissão, a 
firma, Capelo tem decoração simples, apenas com o mobiliário 
necessário, a cor vermelha dos azulejos a contrastar com as 
paredes de branco, vários empregados para um atendimento rápido 
e personalizado.    
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lisos e Sedosos cabeleireiros 
R. Douradores 128 – 130 

Tel. 21 888 80 20 
 

Aberto em 2008, num armazém de portal grande e transformado 
em porta de vidro, deixa ver um bom salão moderno e colorido, com 
boa luz artificial e cores quentes como o laranja.  
 
 

 
Luigi Cabeleireiros 
R. Nova Almada 36, 1º dtº 
Tel. 21 342 84 65 

 
É um salão de meados do séc.XX, com o nome de um cabeleireiro 
italiano que ali trabalhou para uma elite e onde se faziam e fazem 
penteados artísticos. Belo arranjo de origem,  “forrado” a espelhos, a 
recepção revestida dum granito preto-e-branco que combina com a 
decoração em preto do resto do salão e com os lavatórios em 
mármore branco: elegância com funcionalidade.  
 
 
 
 
 

 
Kbelos Iva – Instituto de Beleza 

R. dos Correeiros, 59 
Tel. 21 343 21 12 

 
Aberto em 2005,  propriedade de Iva e seu marido, tem 
uma entrada imponente, com portadas de ferro verdes e 
pequenas arvores de cada lado, uma grande montra. No 
interior o chão em pedra clara e as paredes brancas, 
contrastam com o preto das cadeiras e do sofá, os 
espelhos grandes e altos, com luzes integradas fazendo 
lembrar os de camarim de teatro.  



MetroStudio - cabeleireiros unissexo 
R. do  Crucifixo 120 
Tel.21 347 41 29 
 
Criado em 2006, com 6 cadeiras e 3 empregados, 
serve uma clientela nova de ambos os sexos, com 
cortes que duram, penteados sempre actuais para 
quem cuida da apresentação. As montras largas 
deixam ver no interior uma decoração despojada e 
branca, cadeiras negras, muita luz, um candeeiro 
brilhante, um sofá em sala de espera.  
 

 
 
 

Multi-hair 2 
R. dos Fanqueiros, 174 – 1º dto. 

Tel. 21 887 42 07 
 
Inaugurado em 1996, a decoração é muito própria, 
com cadeiras cor-de-rosa e muitos espelhos, paredes 
repletas de fotografias de clientes exibindo os seus 
penteados, uma forma de mostrar os cortes possíveis, 
por exemplo “Rastas”, de “arte africana”, com tranças 
de várias formas. 

  
 
 

 
Newlook  
R. do Ouro, 194 – 1º 
Tel. 21 342 37 86 
 
Aberto em 1994, possui um espaço para 10 clientes, 
decoração de branco, muito bem iluminado, moderno 
e apelativo, propondo cortes e penteados práticos. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nova Imagem – Xavier & Abreu Ldª   
R. Prata 153, 1º esqº 

Tel. 21 342 30 68 
 
Aberto desde 1993, é um cabeleireiro unissexo, com 
manicura, pedicura, massagem e estética para 
senhoras todos os dias e também depilação para 
senhoras. Com uma boa área e uma decoração de 
origem, tem das clientes mais antigas da baixa, 
inclusive cavalheiros de idade.  

 



                                                                                       
Cabeleireiro Novo Chiado 
R. do Carmo, 91 – 2º 
Tel. 21 342 77 84 
 
Aberto desde 1995, é uma sociedade de três sócios, 
obras de 2008, que embora num primeiro andar, 
consegue ter para além das clientes habituais, alguns 
turistas que passeiam pela Baixa e que reparam numa 
placa publicitária posta à porta, que indica todo o tipo 
de trabalhos que oferecem, escrito em inglês.         
 
 

 
 

Odete e António 
R. Garrett, 47 

Tel. 21 342 46 51 
 
Fundado em 1928, hoje Odete Cordeiro só abre 
quando tem marcações de clientes antigos. Sendo 
um apartamento no primeiro andar, corredores 
com azulejos fabricados pela Fábrica de Santana, 
grande sala de espera com cadeirões de veludo 
azul e uma montra, embutida na parede, 
decoração de Lucian Donat, muito clássica.  
 
 

 
Pablo’s Chiado 
R. da Trindade, 30 
Tel. 21 342 03 65 
 
Está situado no edifício de bonita fachada de azulejos da Fábrica 
de Santanna da autoria de Luís Ferreira, ou “Ferreira das 
Tabuletas”, datada de 1864 com “Alegorias ao Comércio e 
Indústria”. Aberto em 1943, em que se chamava Carol, tem uma 
linda vista sobre o rio, que se pode desfrutar do próprio salão, ele 
próprio muito agradável, enquanto se é atendido ou espera. 
 
 
 
 
 
 

Cabeleireiro Reis 
Rossio 93, 1º dto 
Tel. 21 342 64 31 

 
Num edifício dos mais comerciais do Rossio, está este salão 
grande, clássico e bem afreguesado de há longos anos. Um bem 
conseguido cartaz de uma senhora que espreita atrás dos vidros, 
basta para localizar e convidar a subir. Oferece extensões à 
brasileira alem dos cuidados de cabelo habituais, depilação, 
manicure, pedicure, estética.   



Renzo 
R. Anchieta 13, 1º 
Tel. 21 346 21 71 
 
Aberto entre 1960 e 1962 por um cabeleireiro italiano, Renzo, só 
para senhoras, da melhor sociedade da época. Conserva a 
decoração de origem: uma sala de recepção, em boa madeira e 
com estátua feminina em bronze. O salão com boa área e bem 
iluminado, tem em lados distintos da sala, as diversas fases do 
serviço: lavagem, corte e penteado, secagem.  
 
 
 
 
 
 

Salão Marquês 
Cç. do Carmo, 27 
Tel. 21 322 54 87 

 
Aberto em 1976, onde antes fora Barbearia Central, é 
hoje salão unissexo com uma decoração actual, muita 
luz, pintada de laranja e espelhos grandes, nome em 
neon fluorescente na parede em azul ao fundo do salão 
e porta de vidro trabalhado em ondas de cabelo. O 
cliente lava, corta e penteia na mesma cadeira.    
 
 

 
 Salão Violeta  
R. do Loreto, 46 
Tel. 21 342 16 44 
 
Espaço muito bem preservado, remodelado em 2008: 
azulejo relevado azul e amarelo até meia altura, 
estuque trabalhado no tecto, tudo pintado em amarelo 
torrado, forte, que dá força e contrasta com o branco 
do tecto. Cadeiras frente a 4 espelhos altos com 
moldura também em estuque trabalhado, fazem a 
elegância clássica deste salão com a porta do fundo e 
a moldura do relógio.  

 
 

Samuel Rocher – Atelier de Coiffure 
Lgº Chiado 15, 1º 
Tel. 21 342 10 30 

www.samuelrocher.com 
 
Abriu em 2009, salão amplo, de tecto alto, estrutura de 
gaiola da construção pombalina, á vista a meio da sala, dá 
uma separação à sala, junto a um canapé rosa,  uma 
escultura em mármore cinza, a Mamma Buda de Kyo. 
Cabeleireiro unissexo, oferece tambem manicura, 
esteticista, “colorista” e em breve “cuidador de unhas”, 
prevê vir a franquear outros ateliers de coiffure. 



Sexto Sentido 
R.  de Santa Justa, 76 
Tel. 21 346 90 35 
 
Desde 2007, é um “open space” diferente, pois engloba não só um 
“atelier de cabelos” como também um “atelier de calçado”, logo à 
entrada, depois a bijutaria, seguida da manicura à frente o 
cabeleireiro, e um gabinete de estética, tudo muito amplo, bem 
decorado e confortável.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Style  
R. da Vitória, 53 – 2º esq. 

Tel. 21 346 95 52 
 
Reabriu em 1996 com nova gerência e remodelado: bem 
iluminado e espaçoso, ambiente claro, bastantes cadeiras 
de lavagem e de corte, cada qual em frente do seu espelho 
grande com prateleira de mármore, gabinetes de estética, 
onde se fazem também massagens.  
 
 

 Toni e Guy 
R. do Alecrim, 28D 
Tel. 21 346 62 90 
www.toniandguy.co.uk 
 
Mudou-se em 2006/7 para este local, é um franchising 
britânico, que faz parte da Super Brand, em que a base 
do penteado é sempre clássica seja qual for o corte 
pedido, mais irreverente ou mais simples. É muito 
atraente graças à grande montra em vidro e à decoração 
minimalista, cores preto e branco, espaço muito amplo e 
iluminado, repleto de espelhos.  

 
 
 

 Top Vip Beauty Clinic 
R. Pedras Negras, 61- 1º 

Tel. 21 887 11 43 
 

Em 2007 reabriu como Top Vip Beauty Clinic, 
caracterizado por não ser um simples cabeleireiro, mas 
também comercializar produtos para o cabelo, ter salas 
de estética e tratamentos exclusivos, a actividade mais 
procurada neste salão, em várias salas pintadas de lilás 
e roxo o que dá um aspecto moderno e muito colorido.  



 Vitorino  
R. do Ouro, 200 – 1ºdto. 
Tel. 21 346 58 40 

 
Aberto em 1989, com uma decoração muito clássica, 
que prende a atenção pelos cadeirões antigos, azuis e 
brancos, espelhos com pormenores em dourado, 
iluminados pela luz solar, entrando pelas várias janelas e 
que ainda se reflecte nas paredes pintadas de branco, 
tem muito movimento, graças às várias atendedoras. 
 

 
 

 XL Cabeleireiros 
R. da Conceição, 53 – 2º esq. 

Tel. 21 887 91 71 
 
 
Aberto com esta gerência em 2002, comercializando produtos da 
marca Kenne, foi remodelado em 2001: paredes brancas e portas 
amarelas, uma decoração muito simples, cadeiras e espelhos para 
8 clientes e ainda na sala de entrada, dois sofás brancos, o todo 
num espaço bastante confortável e familiar. 
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