
 
 
 
DROGARIAS   DA  BAIXA  E  DO  CHIADO 
 
 
 
 

 
Pereira Leão Ldª – Perfumaria e Drogaria 
R. da Prata 223 
Tel. 21 342 33 20 
 
Até aos anos 1980 ainda manufacturava drogarias na 
própria cave, com alvará anterior a 1922, sucedeu à 
Drogaria Alvarez e Cia, que sucedeu a uma casa de 
fins do séc. XIX que vendia carvão e drogarias. O 
aspecto é todo da sua época mas as 3 empregadas 
de longos anos, com simpatia e profissionalismo são 
autênticas especialistas.  
 

 
 
 
 

Drogaria de S. Domingos – Trindade & Cia. Ldª   
Trª Nova de S .Domingos 54 

Tel. 21 342 66 36 
 
Criada em 1930, reorganizada em 1990, é uma casa repleta 
de alto a baixo, prateleiras cheias de produtos de higiene 
capilar e higiene corporal mais artigos de limpeza e drogaria 
base, fornece ainda acessórios e equipamentos para salões 
de cabeleireiro. No tecto em estuque, um friso de triângulos 
em relevo, arte deco, dão um toque de distinção.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Drogaria e Perfumaria Oriental –Viúva 
Simões & Teixeira Ldª 
R. Fanqueiros 238 
Tel. 21 887 38 69 
 
Fundada em 1893, é um estabelecimento de 
arco ao meio, estantes de madeira pintada de 
claro até ao tecto, de portas de vidro e balcão 
em L, ainda sem livre-serviço, atendimento ao 
balcão por 3 solicitas empregadas em que o 
mais vendido nos sabonetes é a Ach.Brito e a 
Confiança. 



 
Drogaria Central – A.Tavares Ldª 

R. Prata 192 
Tel. 21 887 90 46 

 
Fundada em 1921 é a típica drogaria e perfumaria 
remodelada em livre-serviço nos anos 1990 e que oferece 
uma variedade de artigos de higiene pessoal e doméstica, 
com uma equipe de 4 atendedoras.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Drogaria do Celeiro 
R. 1º Dezembro 64 
Tel. 21 347 81 37 
 
Fundada em 1990, como secção do supermercado Celeiro, 
constitui-se em empresa autónoma e remodelada com auto-
serviço de perfumaria e higiene capilar, maquilhagem e 
drogaria. Importa esponjas naturais, luvas de massagem e 
tem uma equipe de 5 experientes e atentas vendedoras que 
são também boas conselheiras do cliente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
Drogaria Perfumaria do Loreto A.Passos Ldª 

R. Loreto 62 
Tel. 21 342 08 60 

 
Foi até 2003 uma drogaria tradicional, é hoje 
um eficiente auto-serviço que vende um pouco 
de tudo da drogaria base até a linha capilar à 
maquilhagem. “Fidelizamos pela simpatia e 
pelo bom conselho, aprendemos com as 
colegas mais velhas, perguntamos aos 
clientes se quer ajuda” diz  Helena Fernandes, 
encarregada da loja e de uma equipe de 4 
pessoas.  



 
 

 
Drogaria Alexandre & Mota Ldª 
R.S. Paulo 74-76 
 
Velha drogaria encerrada e para trespasse. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Beauty Stores  
R. Portas S. Antão 3-5 

Tel. 21 347 82 55 
 
A elegância da decoração dá-lhe uma 
apresentação mais de perfumaria do que de 
drogaria, neste novo estabelecimento em auto-
serviço, com uma apresentação luminosa e 
ampla, em que o branco dominante se 
contrapõe com algumas paredes de cores 
únicas. Fundada em 2008, faz parte duma 
nova cadeia com 4 lojas a nível nacional.  
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