
 
 
CASAS  DE  FARDAS  E  VESTUÁRIO  DE  TRABALHO    
DA   BAIXA  E  DO  CHIADO 
 

 
 

Alice e Nunes – Industria e Comércio de Confecções Ldª 
R. Nova do Carvalho 72-76 
Tel. 21 342 96 09 
 
Criada em 1996, dedica-se à fardamenta de serviçais para 
casas particulares, hotelaria, tem oficina na rua Boavista. As 
obras são muitas, como as fardas dos domadores do Circo 
Cardinalli, os uniformes antigos da Casa Pia, as capas 
brancas do cavaleiros templários, com a cruz de Cristo, as 
fardas do pessoal Hotel Palace e do Hotel Estoril Sol, etc. 

  
 
 
 

Fardamentos António Azevedo ldª 
R. Fanqueiros 221  
Tel. 21 887 38 07 

 
Pertence ao neto de José de Azevedo e Lucília de Azevedo, 
que compraram nos anos 1920/30 a Oliveira & Azevedo, a casa 
de fatos de trabalho no pequeno vão-de-escada mas bem 
abastecida em todos os tamanhos e qualidades jalecas, 
barretes, batas, calças, camisas, blusões, aventais, jardineiras, 
capas, robes e roupões. A sua especialidade é e foi os fatos-
macaco, mas hoje é mais a fardamenta da hotelaria que faz o 
forte da casa.  
 
 

 
NFardas  
R.Fanqueiros 286 
Tel. 21 887 63 76  
 
Abriu em 2007, uma loja no vão-de-escada e no 1º andar a 
exposição e atelier, com fabrico próprio de fardas para navios, 
hotéis, fatos de trabalho. Por encomenda faz também samarras 
(com ou sem pele de raposa) e capotes alentejanos, alem de 
fatos regionais, roupas para as marchas de S.António.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Vestotel   
R. Nova do Carvalho 58-64  

 
São duas empresas remanescentes da Rodrigues & 
Rodrigues, de três irmãos de Góis, que em 1919 fundaram 
uma empresa de confecção de fardamentos militares, que 
prosperou até à guerra colonial. A Vestotel dedica-se ao 
vestuário para pessoal de hotelaria e restauração e a 
Serviveste a fardamentos de trabalho e militares, escuteiros, 
bombeiros, etc. Fornece hotéis, os guarda-roupas das 

marchas populares. Tem um alfaiate, um estilista próprio e 
mais 30 pessoas alem de pessoal externo. Na outra esquina 
a Serviveste está carregada de muitas fardas e fatos de 
trabalho, um armazem bem guarnecido de figurinos vistosos 
e a preceito.    
 
 
Serviveste  
R. Nova do Carvalho 81 
Tel. 21 347 91 78 

 
 

©  GEO/CML 
Julº 2009 


