
CASAS  DE  CAFÉS  E  CHÁS DA  BAIXA  E  DO  CHIADO   
 

 
A Carioca – Chás e Cafés  
R. Misericórdia 9  
Tel. 21 342 03 77 
 
É uma loja brilhante, néons coloridos, montra pintada de 
vermelho vivo. O interior de vitrinas de vidro que deixam ver 
chás, cafés, loiças e acessórios para o chá e o café. À 
direita da entrada, dois moinhos, pinturas em vidro e nas 
gavetas. O emblema da casa é a carioca segurando a 
chávena fumegante. A casa começou em 1936 e em 1993 
foi vendida à Torrefacção Negrita.  
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Casa Macário – Cafés, Chás e Garrafeira 
R. Augusta 272-276 

Tel. 21 342 09 00  
 
È um ícone das lojas do princípio do séc. XX, toda de 
origem, madeiras maciças em suaves curvas, linhas de 
garrafas, sobrepostas ao balcão e ao lado da entrada. 
Fundada em 1913, por Macário Moraes Ferreira Ldª, 
registo comercial de 1922, foi comprada em 1974 pelo 
avô dos actuais proprietários. Passou a vender vinho 
do Porto de que hoje é um “templo” de raridades. 
 
 
 
 

Casa Pereira – Cafés e chás 
R. Garrett 38 
Tel. 21 342 66 94 
 
José Francisco Pereira fundou o estabelecimento em 
1930 que se transformou na sociedade Francisco 
Pereira Ldª em 1970. O Sr. António Lemos ali 
empregado desde 1945, entrou na dita sociedade, de 
que é gerente. A decoração da casa, simples e 
rectilínea, ao comprimento, é de origem: armários em 
castanho-escuro, montras de vidro impecável, onde 
garrafas se alinham. 

 
 
 
 



Casa Pereira da Conceição Ldª – Chás e cafés  
R. Augusta 102 

Tel. 21 342 30 00 
 
A elegância do estabelecimento está no mobiliário, estilo Luís 
XVI, em delicado cinza, efeitos pintados a branco. Data do final 
do séc. .XIX e  em 1933 o Sr. Pereira da Conceição  vem  aqui 
estabelecer-se. A propriedade continua em 3ª geração na 
mesma família. O tecto tem estuques brancos trabalhados. 
Quatro moinhos e duas balanças, completam o décor da casa. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
First Flush – Chás  
R. Crucifixo 108-110 
Tel. 21 346 12 13 
 
Estabelecimento aberto em 2006, com apresentação moderna, 
balcão central circular,  armários abertos revestidos de 
carvalho escuro, com caixas de folha, para os diversos tipos de 
chá, mais de 100 variedades, vendidos a peso, de todo o 
mundo. O lema da casa, o espírito do chá, é um universo do 
chá e First flush quer dizer as primeiras folhas, a primeira 
colheita.  

 
 
 
 
 
 

Nespresso 
R. Garrett 8   

Tel.  800 260 260 
 

É o 1º estabelecimento do “café do futuro” - em cápsulas - 
inaugurada em 2003. Os 2 espaços em dois planos são duma 
arrumação irrepreensível, os atendedores disciplinados e 
formais. Com decoração simples e sintética, entramos numa 
loja de montras altas, marca gravada, N escuro, forte, como o 
café e duas ondas suaves, como o aroma e o prazer do próprio 
café.     
 
 
 
 
 
 



 
Nicola Gourmet 
R. 1º Dezembro 12 
Tel. 21 346 05 78 
 
É uma loja de café da marca Nicola, que tanto vende 
em lote para fora como serve em chávena no 
estabelecimento os vários lotes, aberta por volta de 
1995, com uma decoração interior em madeira de 
castanho, um ambiente acolhedor, estantes altas 
iluminadas, dois moinhos – um antigo, vermelho 
Hobart e outro actual, donde se solta um agradável 
aroma quando mói.  

 
 
 
 
 

A Pérola do Rossio Ldª - Casa de cafés  
Rossio 105 

Tel. 21 342 07 44 
 
Uma loja de porta ao meio, duas montras de cada lado, dão a 
cara ao Rossio, vendendo cafés e chás e cada vez mais 
lembranças turísticas. O velho moinho de café e o reclamo em 
vidro fosco em que brilha o nome da casa em fundo néon, dão 
destaque à casa. Fundada em 1923, permanece na 3ª geração 
na família. O mais vistoso à noite são os anúncios em néon. 
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