
 
CASAS   DE  CANDEEIROS  E  DE  ILUMINAÇÂO  DA  BAIXA  E  CHIADO 
 
 
 

CASA  MACIEL  Ldª 
R. Misericórdia 63 – 65 
Tel.  21 342 24 51 / 21 347 29 77 
www.CASA MACIEL.pt           
 
Criada em 1798 para o fabrico de candeeiros a petróleo, de 
azeite ou de óleo de baleia, fez trabalho de funileiro, latoeiro e 
caldeireiro: tachos, panelas, lanternas de carruagens. Em inicio 
do séc.XX especializou-se em candeeiros, candelabros, 
lanternins, etc. de que hoje propõe mais de 200 modelos. 
Detida há 6 gerações pela mesma família, sabe trabalhar com 
qualidade, adaptar-se às modas consoante as épocas, fabricar 
réplicas de modelos antigos, fazer bons restauros. E a oficina 
de trabalhar chapa galvanizada, cobre e latão, na Rua das 
Gáveas, é a ultima numa zona que foi rica nesta arte.    

 
 
 

DesignLamp     
R. Fanqueiros 244-248 

 
Amplo e vistoso estabelecimento, bem provido de 
candeeiros de todos os tipos e para todos os fins, de 
linhas modernas, variados fabricos e estilos, abriu ali 
por volta 1990, tendo sido na época uma casa 
inovadora e brilhante.  
 
 
 

 
 
 
Nova Loja dos Candeeiros – Marques, Oliveira & Silva ldª 
R. Horta Seca 24 
Tel. 21 342 29 42 
 
Fundada em 1893, fabricou fogareiros, fogões e candeeiros, 
em cobre ou latão, por funileiros, caldeireiros e latoeiros, num 
total de 6 técnicos. Hoje fabrica, restaura e repara candeeiros 
de tecto, de pé alto e de mesa, aquecedores. Está repleta do 
tecto ao chão com candeeiros de todo o tipo e tem à porta uma 
bem destacada tabuleta em ferro pintado em fundo branco.  
 
 
 
 

 
 



Roldão & Caldeira  Ldª – Casa dos Fogões e Candeeiros 
Tvª S.Domingos 28 

Tel. 21 342 53 32 
www.roldaoecaldeira.com 

 
É o exemplo de firma que foi pioneira, passou por diversas 
inovações tecnológicas. Começou como uma casa de 
fogões, lanternas e candeeiros, fundada em 1933 por 
Américo Roldão, pai do actual detentor, Fernando Roldão, 
com um outro sócio. Hoje mantem este material doutros 
fabricantes assim como uma grande escolha de belos 
candeeiros de todo o género e estilo. O escritório em 
armação antiga de madeira e vidro fosco, combina com o 
tecto da antiga sala do capitulo do Convento de 
S.Domingos, de colunas meio enterradas, remanescentes 
do terramoto.  
 
 
 
 
 

Fernando Louro Ldª  Sistemas para Edifícios  
R.Douradores 3 
Tel. 21 886 36 64 
www.fernandolouro.com 
 
Fundada em 2001 para sistemas de iluminação, 
vigilância, aspiração central, intrusão, vídeo, etc. está 
aqui desde 2007, na esquina entre a R.Douradores e a 
R.Conceição, de amplas montras para ambos os lados 
em que no interior um painel de azulejos policromados 
de Teresa Cortes nos surpreende, que mais realça os 
focos de luz e os candeeiros expostos.  

 
 

Traço de Luz – Iluminação 
R. Vitor Cordon 26 

Tel. 213 429 063 
 
É um espaço aparatoso todo de luz e para a luz: 
candeeiros e iluminação, projectores para bem 
iluminar, num espaço pombalino, excelente cenário 
para uma exposição de candeeiros modernos. O 
branco domina e um painel grená destaca alguns 
apliques de parede. Abriu aqui em 2010 vindo do 
Porto. O logótipo é ele também um traço, um rasgo 
de luz, representante e importador de várias 
marcas, que fornece material e faz os projectos 
para uma ideia de iluminação.  
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