
ESTABELECIMENTOS   DE   ELECTRODOMÉSTICOS    DA   
BAIXA   E  DO  CHIADO 
 
 
 

Brilhipotencia Unips. Ldª  
Electrodomésticos 
R.S.Paulo 46 – 48 
Tel. 21 342 10 23 
 
Desde 1945 que existiu aqui uma firma, a 
Rafael Lopes deste ramo até que a actual 
gerência trespassou e remodelou. É de 
facto uma loja cheia de todo o tipo de 
electrodomésticos, de ecrãs plasma, 
frigoríficos, pequenos e grandes 

electrodomésticos – tudo num brilho e luz de encantar, o conforto do lar ali pronto a levar para 
casa. Uma verdadeira loja natalícia – pelas prendas que cada um pode oferecer a si ou a 
entes queridos - todo o ano, mas também pelo vistoso colorido a dar aquele ar de festa 
próprios do Natal. 
 
 
 
 
Loja  Sol - Comércio geral de  Electrodomésticos 

R.Assunção 81- 82 
Tel. 21 342 74 11 
www.lojasol.com 

 
 
Fundada em 1870 por Leiria & Faria que a deteve 
até 1923, passou então para David & Gameiro 
que a dirigiu até 1979, quando passou para o 
actual dono, César Ribeiro. Foi de inicio uma casa 
de fogões e depois de fogareiros. Seguiram-se os 
candeeiros até que a actual gerência lhe imprimiu 
o carácter de “tudo em electrodomésticos” – 
grandes e pequenos, com o máximo de 

variedade. Inicialmente no nº 82, adquiriu o nº 81 em 
1984/85, o nº 82 tornou-se o centro de alta-fidelidade e de 
imagem e TV. Este é um estabelecimento de apresentação 
moderna a condizer com as aparelhagens e ultimas 
novidades aí apresentadas: os arcos pombalinos combinam 
bem com a luz e cor deste espaço. Mais repleta é a loja do 
nº 81, de electrodomésticos em geral, todo um mundo de 
artigos variadíssimos que atrai inumeros clientes!  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
REPARAÇÕES  E ASSISTÊNCIA   
 
 

ECOSEL  Ldª – reparações de pequenos 
electrodomésticos e de panelas de pressão 

R. Correeiros 60, 2º 
Tel. 21 342 87 43 

 
Adquirida em 1984 por António Monteiro que desde 
então a dirige, pertenceu até aí à SIDA-SUECA que 
aqui dava a assistência aos ferros de engomar 
Morphy Richards, concessão que ainda hoje o Sr. 
Monteiro mantem. Faz tambem reparação de 
pequenos electrodomésticos, cilindros, aquecedores 
eléctricos e de panelas de pressão de todas as 
marcas. Vende alguns acessórios, espalhadores e grelhas para fogões. É o útil reparador 
para prolongar o tempo de vida de muitos utensílios eléctricos 
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