ALTA-COSTURA E VESTUÁRIO DE CERIMÓNIA NA

BAIXA E CHIADO

Beatriz Henriques - Designer e Costureira
Rua dos Douradores, nº 32, S/L
Na Baixa desde 2006, antes no Bairro Alto “onde trabalhei
com Filipe Faísca e adquiri conhecimentos cruciais, que aplico
agora nos meus trabalhos”. A experiência profissional com a
dupla Manuel Alves & Gonçalves também foi uma mais-valia,
conforme conta. Hoje trabalha a solo e tem em quem procura
roupa de toilette feita à medida a principal cliente, embora
receptiva a outras propostas “é sempre um desafio!”.

Dolores Gomes, Couture - Atelier de alta-costura
Rua dos Sapateiros, nº44 - 1º Esq.
Tel. 21 346 09 54
Neste local desde 2003, anteriormente no palácio dos Aboim ao Martim Moniz. Dolores Gomes está ciente da importância
de estar próximo quer das lojas de tecidos e retrosarias, quer
da rede de transportes públicos. A “arte da costura” foi uma
opção consciente, conta. Actualmente, enquanto “premiére“
(que tira as medidas, corta e prova) conta com clientes,
tendencialmente, na faixa etária dos 40 anos “que procuram
peças únicas e diferentes”, conforme relata.

Judith Agoas - Confecção e alta-costura
Praça da Figueira, nº 9 - 1º Esq.
Fundada em 1935 pela avó da D. Luísa Gonçalves, é já nos anos 40 que se instala na Pça da
Figueira. Um olhar atento resgata as marcas desse tempo, impressas tanto no mobiliário, como
no requinte que o ambiente deixa transparecer. Luisa explica que o cliente tipo é aquele que
procura aliar qualidade e exclusividade “pois cada peça é única e só mesmo a impossibilidade de
alguma técnica faz com que a peça saia daqui, daí que a modista tenha que saber fazer tudo
desde a raiz.”

ARRANJOS DE COSTURA

Bavá - Hospital de Casacos e Calças
Beco dos Surradores, nº 8
Tel. 21 886 11 23
O Sr. Bavá oferece os seus serviços desde 1978, um “saber-fazer” que
trouxe de Moçambique. Do simples arranjo à execução de uma peça
original proposta pelo cliente, com material da casa ou fornecido pelo
próprio. Vê na satisfação do cliente o reconhecimento ao seu trabalho,
pelo que acredita na fidelização geracional: “Hoje vem o avô, amanhã o
pai e depois o filho!”

Cantinho da Costura (Arranjos)
Rua do Loreto, 61, loja Dta., V/E
Telm. 916 023 975
A D. Celeste Dias dedica-se à costura desde tenra idade, mas à frente
do seu negócio (essencialmente os pequenos arranjos) está desde
2009, onde conta com alguns clientes fixos: “tanto atendemos as
senhoras da praça, como os senhores juízes, escritores, actores (…)
todos são bem-vindos e bem recebidos”.

Hospital das Camisas
Poço do Borratém, 25, R/C, Fte.
Tel. 21 886 24 02
Fundada c. 1950, partilha o pátio com a Junta de
Freguesia de S. Justa, tem na confecção e nos arranjos as
principais actividades, embora também confeccione
fardamentos. O Sr. José Aguiar representa a terceira
gerência, mas ainda recorda o tempo em que a casa tinha
o nome de Rovil, antes de um cliente dar o mote para o nome actual.
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