
ERVANÁRIAS  E  CASAS DE PRODUTOS NATURAIS   
DA  BAIXA  E  DO  CHIADO 
 
 
 

Antiga Ervanária da Anunciada - Alfredo Augusto 
Tavares (Sucrs) Ldª 
Lgº da Anunciada 13 -15     Tel. 213 427 997 
 
Fundada em 1793, produz 37 composições de chás e 
suplementos com marca própria, alem dumas 200 
plantas diferentes em pacotes. Casa forrada em pinho 
claro, tecto com traves, armários de portadas de vidro e 
balcões também do mesmo pinho claro, dão um 
ambiente de de casa antiga, sossegada e agradável, 
onde se respira bem-estar. 

 
 
 

Ervanária Eufémia Neves Almeida  
Praça da Figueira, nº6 

Tel. 96 6440 337 – 91 4288 451 -93 2050 972 
 
Fundada em 1826, foi deixada à avó do actual dono, teve 
composições próprias até por volta de 1980, em que 
passaram a vender apenas chás pré-preparados. Hoje as 
flores artificiais enchem a casa, sobretudo a porta, dando-
lhe o aspecto de loja mais florida da Pr.Figueira.  
 
 
 

Centro de Terapias e Ervanária Chinesa   
Rua do Duque, nº1, 1º andar 
www.clinicacwn.com 
Tel. 21 342 95 09 
 
A Clínica CWN, orientada desde 2008 pelo Dr. Nuno Chen, médico 
chinês, atende pacientes nacionais e estrangeiros no primeiro 
andar, dum prédio antigo. Ao lado da sala de consultas tem uma 
sala repleta de estantes com ervas, tudo arrumado higiénica e 
metodicamente em gavetas transparentes, donde são tirados para 
fazer as combinações receitadas.  
 
 

 
 

NUTRISAUDE   Botânica Dietética 
Calçada do Duque, 31 – A 

Tel. 21 346 02 71 
 
Inaugurada nos anos 1970, vende chás, dietética 
macrobiótica e cereais integrais, sendo a maior parte 
dos produtos embalados na loja e das 30 
composições iniciais hoje vende 10.  



 
 

 
Biototal  
Rua da Madalena, nº150 
 
Aberta em 1993, vende produtos naturais tanto portugueses 
como estrangeiros e dá consultas de medicina natural pelo Dr. 
Manuel Silva, que aconselha os produtos enquanto a mulher 
vende ao balcão produtos embalados (suplementos, ampolas, 
etc.). 
 

 

 

 

 

Ervanária Rosil 
R.Madalena 210 e 257 

Tel.21 887 20 97/ 21 886 52 15 
www.ervanariarosil.com 

 
Fundada em 1950, o acrónimo da firma “Ro-Sil” 
de Rodrigues e Silva, é marca registada dos 47 
chás ou composições, cada com uma aplicação 
própria, preparadas no armazém na rua 
S.Mamede ao Caldas e armazenados com 
equipamento moderno. As 2 lojas mantêm o 
mobiliário de origem e estantes de vidro com 
ervas bem cortadas e cheirosas, dando uma 
agradável apresentação de bom estilo da sua época.   
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