
 
CASAS  ÚNICAS   DA  BAIXA  E  DO  CHIADO  
 
 
 
 

Chapelaria Azevedo Rua 
Pç. D. Pedro IV, 73   
Tel.  21 342 75 11 
 
Inaugurada em 1886  por Azevedo Ruas, ainda hoje 
perdura na 6ª geração, propriedade de dezassete sócios. 
Com dois espaços, móveis de madeira e vidros antigos, 
candeeiro a condizer, tecto em estuque trabalhado, tudo 
de finais séc. XIX. A partir de 1988 apostou também nos 
chapéus de senhora. As encomendas para teatros, os 
tricórnios para toureio a cavalo, os vários modelos fazem 

com que acompanhe as tendências da moda, forneça o modelo útil ou fabrique por medida.  
 
 
 

Banco de Ajudas Técnicas  
R. Carmo 15, 1º Esqº e R. Garrett 10 

Tel. 21 326 13 43 
www.scml.pt 

 
É um ponto de demonstração de vários tipos de ajudas para 
dependências/incapacidades físicas (equipamentos, móveis, 
utensílios, etc.) para empréstimo gratuito aos utentes dos 
Serviços de Apoio Domiciliário e do Acolhimento Social da 
Misericórdia de Lisboa ou com Cartão de Saúde.  
 
 
 

A Casa do Carnaval - Almeida & Oliveira Lda. 
Tr. Nova de S. Domingos, 8 - 14 
Tel. 21 342 85 66 
www.houseparty.pt 
 
«Acessórios e decoração para todas as ocasiões 
festivas», eventos e festas temáticas, para o Carnaval, 
Páscoa, Santos Populares, o Halloween, Natal e 
Reveillon. Fundada em 1889 é a 1ª em Portugal e a 2ª 
na Europa em artigos festivos, além de estanqueiro, 
pois o mais vendido é ainda o fogo-de-artifício. No 
Natal são os presépios, árvores e adornos natalícios. 

Pelos santos são os manjericos e festões, grinaldas, balões. É a única casa para máscaras e 
disfarces!  
 
 
 
 
 
 
 



Caza das Vellas Loreto  - José de Sá Pereira Lda. 
R. Loreto, 53 - 55 
Tel. 21 342 53 87 

 
Fundada em 14/7/1789, pertence ainda à mesma família em 6ª 
geração, que lhe mantém a mesma decoração e móveis em 
madeira, um relógio antigo ao centro sobre a porta em ogiva. É 
o último fabricante de velas e de tudo o que se faz com ceras, 
como os ex-votos, tudo em moldes artesanais mas que não 
impedem a inovação e a procura de novos modelos e artigos: 
velas com odores, decorativas e para diversos efeitos e 
ocasiões.  
 
 
 
 
 

Correaria  Victorino de Sousa Lda. 
R. Correeiros,  200-202 
Tel. 21 342 74 58 
 
Existe desde final do séc. XIX mas como firma foi criada 
em 1919, remodelada em 1992, ficou com um ambiente 
de mini-museu, onde se expõem arreios, selas e peças 
para a arte de bem cavalgar. Umas para venda, outras 
peças de colecção da casa, tudo de fabrico próprio, 
segundo a arte portuguesa. É a ultima correaria na rua 
dos Correeiros. 

 
 

A Conserveira de Lisboa  
R. dos Bacalhoeiros, 34 

Tel. 21 886 40 09 
 
Fundada em 1930 como Mercearia do Minho, hoje 
Conserveira em 1942, desde 1938 fabrica conservas de 
sardinha em Matosinhos e de atum nos Açores, sob as marcas 
registadas Tricana, Prata do Mar e Minor. O mobiliário é de 
origem, em pinho, a velha máquina registadora sobre o balcão, 
ajudam a conservar o estilo e as conservas conservam o 
paladar e a qualidade do peixe em lata.  

                                                       Foto Luis Pavão 
 

 
Franjarte Lda. - sirgaria e passamanarias 
R. Fanqueiros, 234 
Tel. 21 887 39 89 
 
Hoje é a única na Baixa e Chiado especializada em sirgaria e 
passamanarias: vende borlas, galões, cordões, franjas e puxadores, 
acessórios para estofos, cortinados, reposteiros e decoração em 
geral. Aberta entre 1941-43, possuía uma fábrica junto à Sé, altura 
em havia mais 5 lojas do género na Baixa. Hoje é de Custódia Silva 
que começou como empregada em 1974 e que oferece também 
decorações e arranjos para épocas festivas como Natal ou Páscoa. 
 
 



 

Hospital de Bonecas  - Ervanária Portuguesa 
Praça da Figueira, 7 

Tel. 21 342 85 74 
www.hospitaldebonecas.com 

Fundada em 1830, vendia ervas e reparava bonecas até que 
c.1990 passou para os actuais donos, que para além da loja 
no vão-de-escada e no 1º andar a oficina para restauros,  
alargaram a venda de bonecas novas e de brinquedos de 
épocas passadas – em madeira, em folha de estanho, 
miniaturas, casas de bonecas, etc. mas em estado novo; os 
disfarces e roupas de Carnaval.  

 
 

 
J. Mourão  - utilidades  de cozinha  e  artigos de ménage 
Tr. Nova S. Domingos, 50 
Tel. 21 342 72 02 
 
Fundada em 1934, é especializada em artigos para cozinha, 
cutelarias, das antigas torradeiras em alumínio, às peças 
para cozinha, doçaria, pastelaria, costura e serviço de 
vinhos, alem das novidades úteis para o lar: “o que é útil e 
especifico encontra na J.Mourão!” podia ser a divisa desta 
firma. Mantém toda a mobília de origem em bom estado e 

com boa apresentação, fachada de duas portas recuadas, pintadas de vermelho, com 
montras de ambos os lados. Um reclamo ao centro da fachada, anuncia a casa e pontua a 
simetria.  
 
 

 
Óptica ALP de Alfredo D. Saboeiro (Herdeiros) 

R. Fanqueiros, 165 
Tel. 21 887 97 46 

 
É a única firma especializada em óptica e aparelhos de precisão: 
alem de binóculos, telescópios, microscópios, próteses para baixa 
acuidade visual, barómetros, higrómetros, termómetros, bússolas, 
etc. oferece ainda curiosidades da Física como barómetros de 
Torricelli, termómetros de Galileu, radiómetros, etc. Fundada em 
1946 por Alfredo Lopes Pereira, especializada na afinação de 
binóculos para a navegação, em 2002 a firma passou para Alfredo 
Saboeiro seu antigo empregado, que reforçou a óptica de 
precisão.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Cutelarias Polycarpo Lda. 
R. S. Nicolau, 19 - 31 
Tel. 21 886 62 05 
www.polycarpo.com 
 
Fundada em 1822 teve fabrico próprio à 1ª Grande 
Guerra, tem marca própria e oferece 2 mil referências de 
cutelaria para beleza e cabeleireiros, canivetes, manicura 
e pedicura, tesouras, facas e cirurgia. Loja de tradição, é 
um esmero de apresentação, tecto baixo, forrado a 
madeira e armários de origem, bem guarnecidos. 

 
 
 
 

Luvaria Ulisses 
R. Carmo, 87 A 

Tel. 21 342 02 95 
www.luvariaulisses.com 

 
Fundada em 1925, por J. Rodrigues Simões, em estilo 
Império, nuns escassos 4 m2, faz luvas por medida 
com peles (essencialmente pelica mas também malha) 
por três profissionais que mantêm o fabrico artesanal. 
Última luvaria especializada, com modelos para todas 
as ocasiões e estilos, tem uma fachada em calcário 
branco, duas colunas neoclássicas encimadas por 
capitéis jónicos e uma tabuleta gravada, que contrasta com o vermelho das montras e anuncia 
a distinção elegante do interior.  
 
 

 
A Vida Portuguesa  - Passos em volta Unipessoal, Lda. 
R. Anchieta, 11 
Tel. 21 346 50 73 
www.avidaportuguesa.com 
 
Aberta em 2007 no antigo David & David, manteve a 
decoração de velho armazém, balcão e estantes em 
madeira, portas em vidro. Recupera artigos genuínos 
portugueses e continua a sua produção: é uma evocação à 
memória da infância de várias gerações.  
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