
AS  LOJAS  DE   LINGERIE,  DE  ROUPA  INTERIOR   E  DE  MEIAS   
DA  BAIXA  E  DO  CHIADO 
 
 
 

Ardézia - Lingerie e Express Beauty Klinic (Gabinete de 
Estética) 
R. Ouro, 216    
Tel. 211 946 882 
 
 
Ashiana é uma mulher empreendedora, que decidiu 
“arregaçar as mangas” e concretizar aquilo em que 
acredita. Em 1999 nasceu a Ardézia Lingerie, nome que 
foi buscar ao mundo botânico e em 2011 surge, no andar 
de cima, o gabinete de estética, um projecto ancorado 

numa visão holista da mulher. Espaços complementares que dispõem de um leque amplo de 
produtos e serviços, onde está presente desde a lingerie tradicional, às peças íntimas mais 
associadas à sedução ou aos acessórios mais provocantes. Amplitude que se reflecte na 
exposição das montras, únicas na Baixa e Chiado como mostra imaginativa e sempre renovada de 
vestuário íntimo feminino e masculino.  
 
 

Brava - Roupa interior e Lingerie  
R. da Prata 107-109 

Te. 21 342 88 88  
 

É um pequeno espaço mas de alegre e vistosa 
montra, de roupa interior, de lingerie feminina, 
fundada em 1974, com um nome bem italiano - Brava 
- da moda de então dominante. Até 1991/2 a Brava 
teve fabrico próprio de malhas, passando desde então 
só a comercializar roupa interior de homem e senhora, 
camisas de dormir, pijamas, peúgas e meias.  
 
 

 
Brava - Roupa interior e Lingerie  
R. de Sta. Justa, 95 
Tel. 21 347 30 87  
 
É um vão de escada bem repleto de tanto soutiens, cintas cuecas e 
peça intimas para senhora, com cartazes próprios de algum humor e 
sentido pratico: aqui o que conta é a variedade da oferta e a 
qualidade a um preço correcto. Hoje já acrescenta lembranças 
turísticas, pois é rua de muito turista.  
A loja de rua de Santa Justa, ainda mais pequena, num vão de 
escada, bem guarnecida e igualmente muito vistosa, foi ali aberta 
desde meados dos anos 1990.  
 
 



Calzedonia 
Armazém do Chiado  

Tel. 21 343 13 65  
www.calzedonia.com 

 
O sorriso das anfitriãs da Calzedonia Chiado condiz 
com a colecção Primavera/Verão. E se no 
Outono/Inverno os artigos mais solicitados são as 
collants, meias e leggings, já o sol faz mudar o 
enfoque e o protagonismo agora pertence aos 
biquínis, aos calções, às saídas de praia ou às 
havaianas, ao fundo. De um leque bastante amplo de mais de mil referências, a marca diz-se para 
todos e como lema advoga o justo compromisso entre qualidade e preço. Sofia Gameiro destaca, 
ainda, o papel da Baixa-Chiado, na medida em que «o conjunto de lojas acaba por ser loja-piloto, 
funcionando como barómetro da marca em Portugal».    

 
 
 

Calzedonia 
R. Augusta, 156-158  
Tel. 21 342 29 49 
www.calzedonia.com 

 
A marca italiana Calzedonia, ou “mundo das meias para 
senhora” entrou em Portugal, via Porto, em 1996 e 
estão aqui desde 2002-3. E se o ex libris da marca são 
as meias, tanto para homem, como para senhora ou 
criança, isso não significa que a lingerie, ou os artigos 
do segmento “mar/praia”, não marquem também 
presença. A vantagem de integrar uma cadeia, está na 

possibilidade de poder trocar o artigo em qualquer loja e isso acaba por dar mais segurança e 
conforto aos clientes estrangeiros.     
 
 

Calzedonia 
R. 1º de Dezembro, nº 143 

Tel. 213 433 269 
www.calzedonia.com 

 
Corria o ano de 2006 quando a Calzedonia se 
instalou no edifício do “Avenida Palace” após a saída 
da Lourenço & Santos, Lda. Com remodelação pela 
equipa técnica da empresa, tem cinco montras 
rematadas em arco perfeito na sobre-loja, 
emolduradas a dourado na fachada de calcário 
branco, que deixam ver para lá das meias e das 
collants, o interior que é uma aguarela de cor, uma variedade de leggings, biquinis, calções de 
banho. Aqui há a possibilidade de atender a uma necessidade ou concretizar um desejo.   
 
 
 



Cancan Lingerie 
Praça D. Pedro IV, 118  
Tel. 213 42 80 49 e 213 47 82 66 
 
A Cancan foi buscar o nome à sensual dança, mas se a 
associação não for imediata, a decoração da loja com 
as telas a carvão junto ao tecto, que tão bem 
reproduzem a voluptuosidade desses tempos, remetem-
nos logo para um sarau em pleno “Moulin Rouge”. E se 
a dança nasceu no séc. XIX, já a certidão de 
nascimento da Cancan Lingerie é de 1962, aposta feita 

pelo ex-grupo G.L.S. que quis completar o segmento “mulher”, que já contava com a Naia  na 
roupa exterior.  Actualmente, na corseterie e nos fatos de banho representam a marca Dim e nos 
pijamas, camisas de noite, robes, etc., vendem marca própria, de produção nacional. Quase com 
meio século de vida, segundo Lina Antunes, «a Cancan ensinou muitas mulheres a olhar para 
“dentro” e foi uma referência na moda lisboeta».  
 
 

Dama de Copas 
R. do Carmo, 51 -  2º D 

Tel. 964 794 250 
www.damadecopas.pt 

 
Aconselhamento por bra fitters - especialistas em soutiens - 
num 2º andar e um salão que nos remete para tempos idos, é a 
Dama de Copas, que apesar de ter aberto em 2009 parece já 
dar cartas no mundo da intimidade feminina. Pretende-se um 
espaço de aconselhamento em lingerie, inspirado em terras de 
sua majestade, onde a oferta de “copas” - os moldes dos seios 
no soutien - parece interminável e apostam em ensinar à 
mulher portuguesa a vestir o soutien correcto.  
 
 
 

 
 
Dim & Co. 
R.Ouro, 294 
Tel. 21 342 39 02 
www.dim.pt 
 
Da Companhia Portuguesa de Moda Lda. foi a Suigeneris até 
c.2007 altura em que por franchise com a marca francesa passou 
então a representá-la. Um espaço bem situado muito atraente pela 
sua decoração funcional especializado em meias para homem, 
roupa interior de homem e senhora, algum fato de banho de praia, 
tudo para mais de 100 referências. A montra e a vitrina provocam o 
olhar e tornam esta casa cativante pela boa apresentação de peças 
de roupa interior. 

 
 



Intimissimi  
Rua Augusta, nº 154/156  

Tel.  21 342 18 88 
www.intimissimi.com 

 
A Intimissimi, do grupo Calzedonia nasce também em 
Itália (1996), mas em 2000 já estava em Portugal, 
apesar de só ter chegado à rua Augusta em 2004, 
para ocupar o lugar antes pertencente a Rosado & 
Pires, Lda. O legado arquitectónico deixado pela 
alfaiataria faz brilhar ainda mais as colecções de 
roupa íntima e exterior para senhora e homem e 
começa na fachada de montras altas e sobreloja com arcos em pedra e ferro. A elegância e o 
romantismo das colecções de hoje sobressaem por entre as molduras ornamentadas, a escadaria 
imponente, as colunas coríntias, os armários em boa madeira, o relógio ou a pintura em vidro com 
“Preço Fixo”, tudo preciosidades do séc. XIX para o XX, que não deixam ninguém indiferente.  
 
 

 
Intimissimi 
R. 1º de Dezembro, nº 131 
Tel. 213 433 269 
www.intimissimi.com 
 
Talvez esta relação de proximidade e complementaridade 
entre a dupla Intimissimi - Calzedonia  na 1º de Dezembro 
seja das mais evidentes, conforme se percebe pela 
curtíssima distância que separa as lojas. E se o conceito 
inicial que caracterizava a marca era a roupa íntima, este, 

para dar resposta ao próprio mercado, acabou por ser ampliado à roupa de exterior. «Pelo que as 
clientes já não procuram a Intimissimi apenas para satisfazer as necessidades de lingerie, mas 
também para encontrar propostas para uma saída profissional, reuniões familiares ou mesmo o 
dia-a-dia». 
 
 

Intimissimi  
Armazéns do Chiado  

Tel. 21 343 13 65 
www.intimissimi.com 

 
A digressão por esta  Intimissimi, sob a condução de 
Joana e Patrick revelaram a imensidão que se abriga 
debaixo da denominação roupa interior. A decoração 
temperada com apontamentos de revivalismo e de 
contemporaneidade resulta num lugar harmonioso 
que convida a desbravar a colecção masculina e 
feminina, desde os “básicos” à “moda”, Patrick esclarece que tanto o homem como a mulher são 
cada vez mais versáteis na compra de roupa interior e Joana explica a campanha “Reciclamos e 
Valorizamos” soutiens velhos, posteriormente destinados à produção de painéis para isolamento 
acústico.   
 
 



Langiarte  
R. Augusta, nº 138  

Tel. 213 425 442 
www.langiarte.com  

 
Langiarte resulta da fusão “lingerie” mais “arte” e tem 
como lema “O seu mundo interior …”, conforme 
esclarece a D. Idalina Faria, que assinala estar aqui 
desde 2002-3. Ciente da importância de ter dado 
continuidade àquela que foi a Pampadour, Pinto de 
Lima, Lda. Crê-se que a inspiração para o nome da 
ex-casa tenha sido proveniente da forte figura feminina do séc. XVIII que em nada faz sombra ao 
empenho e paixão com que a família Faria dirige o grupo que começou no Entroncamento, em 
1987 e que se estendeu a Lisboa. Esta loja, que também revende, tira partido da sua configuração 
ao arrumar sabiamente as mais de 90 marcas que alberga: a corseterie à direita e as meias, os 
pijamas, as camisas de noite, ou os robes, à esquerda.   
 
 
 

Pedemeia 
R. Augusta, 245-247 
Tel. 21 346 75 49 
www.ajgoncalves.pt 
 
É do fabricante de meias A.J.Gonçalves  de Braga, abriu 
em 2000, tendo feito sucesso na altura pois foi a 
primeira loja especializada só em meias, a seguir à 
veterana Rei das Meias.  È uma loja bem exposta 
através das montras, que mostram totalmente a casa: é 
o convite a entrar, tudo é regular e equilibrado, 
simétrico, atrai, torna-se acessível, convidativo, as 
paredes são o mostruário que permite ver, escolher, 

servir-se e ir até à caixa, ao centro da loja, pagar e sair.  
 
 

 
 
 

Prossima Lingerie 
R. do Carmo, 51 B  
Tel. 21 342 29 88 

 
Loja discreta, pequena mas repleta de artigos, atrai pela localização 
e pela quantidade de peças bem arrumadas. A montra envidraçada 
permite-nos antever a exposição de artigos e a grande quantidade 
de caixas e caixinhas. Apesar de serem as leggings e as cintas as 
primeiras a evidenciarem-se, as meias e os conjuntos de lingerie 
também marcam presença. Aqui agrada a variedade para poder 
escolher bem.     
  
 



Rei das Meias 
Lgº Rafael Bordalo Pinheiro, 32  
Tel. 21 342 89 25 
 
Fundada em 1929, foi de inicio um estabelecimento de 
brinquedos, é um armazém bem cheio como já há poucos em 
Lisboa, mas que foram típicos, úteis e concorridos no correr 
do séc. XX. «Temos mais de 500 referências em meias, 
collants, peúgas, de toda a variedade e medidas e de 
diversas marcas, incluindo as nossas, RM e Stilo. Donde o 
lema «80 anos ao serviço das pernas das senhoras» refere 

José dos Santos, sócio-gerente e cita os versos publicitários: Este é o famoso Rei das Meias / Que 
torna bonitas as pernas feias / Calçando Portugal de lés a lés / Só não o conhece quem não tem 
pés / Novas ou velhas, bonitas ou feias / Para elas que têm sempre meias. 
 
 
 

Rainha das Malhas 
Lgº Rafael Bordalo Pinheiro, 31 A 

Tel. 21 342 48 64 
 
É a tradicional loja de lingerie lisboeta: uma montra bem 
composta, um toldo, balcão à esquerda e expositores, 
caixas nas prateleiras, alguns manequins. Fundada em 
1938/9, expandiram, depois às lojas vizinhas A Meia-hora e 
a Stop sempre na roupa interior para homem e senhora. 
Oferece fatos de banho, soutiens, biquinis, robes, camisas, 
em seda natural robes, camisas em algodão..Em 1986 
passou para a actual proprietária, Maria Isabel Grácio que 
diz: «Vêm filhas com as mães e maridos com as esposas. O objectivo é atender o melhor possível 
e ter artigo credível, de qualidade, tento ser justa e sempre aconselhar o melhor possível». 
 
 

 
Tezenis 
R. 1º de Dezembro, 2B  
Tel. 213 472 212 
www.tezenis.com 
 
Esta loja do grupo Calzedonia veio dar, desde finais de 
2007, uma pincelada de vanguardismo à rua 1º de 
Dezembro, ideia que saiu reforçada com a remodelação de 
2010. Embora a concepção deste ambiente descontraído 
tenha chegado a Lisboa em 2004, com o foco, desta vez, 

apontado para os mais jovens, que foram aliciados não só pela decoração estilo loft, música 
lounge, como pelo preço acessível dos artigos. Jovens que ainda hoje recordam com saudade o 
evento de inauguração da marca no nosso país (com DJ, bailarinos, cabeleireiro, etc.), conforme 
referiram aqueles que os atendem.       
 
 
 
 



Women`Secret 
R. Carmo, 2 
Tel. 21 347 93 38 
www.womensecret.com 
 
O grupo Cortefiel quis aumentar a sua posição no mundo têxtil 
e focaram no segmento de roupa interior, este foi baptizado 
com o resgate duma certa ideia de secretismo. Estes “segredos 
de mulher” tanto combinam colecções mais descontraídas, 
como mais sedutoras, mas o toque vintage transpira aqui e ali. 
Mas a moda pode também servir para vestir causas e aí fica o 

exemplo da campanha de 2010 que usou o avesso da palavra segredo para apelar que “A 
violência doméstica não pode ser um segredo.”        
  
 

Zínia - Sandra & Tavares, Lda. 
Praça da Figueira, Nº 9-B  

 Tel. 218 866 202   
 

Loja ampla, inundada de luz, na Figueira desde 2000. 
Dentre a mescla do chão em granito, a cor magenta 
impõe-se. Mas o protagonismo desta loja é outro: é a 
partilha entre os três anfitriães, com o Sr. Joaquim 
Figueiredo ao leme, e a criteriosa exposição de 
artigos, sempre com privilégio para as marcas 
nacionais, donde se pode destacar a Impetus, no 
segmento masculino, ou a Mira com os pijamas. Mas 
desde a Triumph à Esbelt muitas são as marcas que 
aqui moram, por isso Maria da Luz e Marília referindo-se aos segredos da profissão afiançam que 
«é preciso saber vender roupa interior!».   

 
 

Zínia - Sandra & Tavares, Lda. 
R. dos Fanqueiros, 215  
 Tel. 21 887 43 48 
  
«O nome foi ao acaso, depois de diversas tentativas 
falhadas para dar um nome, todos já estavam ocupados. 
De repente lembrei-me – zinia! – e só mais tarde soube 
que é uma flor muito bonita e com diversas formas, muito 
variadas» assim relembra o Sr.José Carlos, nascido a 
1944, que abriu com o sócio aqui em 1995 uma mimosa 
casa de roupa interior para homem e senhora «a primeira 
da Baixa para ambos os sexos». É de facto um cuidado 
espaço, estreito e comprido, com duas montras sempre 

bem apresentadas, uma para cada sexo, o mobiliário é branco e com traços violeta, com brilho 
realçado pela boa iluminação e pelos espelhos: o encanto deste espaço não se mede pela sua 
dimensão, é sim proporcionalmente inverso.  
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