
 
 
LOJAS  DE  UTILIDADES  PARA  O  LAR   DA  BAIXA   
E  DO  CHIADO 
 
 
 
 
Pode-se agrupar este sector de comércio em 2 sub-ramos – os estabelecimentos de louças, 
vidros, cristais e artigos de menage e as lojas de utilidades para o lar. O primeiro sub-ramo 
agrupa dentro dele dois níveis de qualidade e aplicação: os objectos mais comuns e utilitários 
e os mais elaborados, de materiais e acabamentos finos, para oferta ou decoração. Mas no 
conjunto estas 11 lojas não saiem deste tipo de artigos em porcelanas, faianças, cristais, ou 
cutelarias. 
 
O segundo grupo, de utilidades para o lar, embora oferecendo também peças de qualidade e 
distinção, coloca-se mais no utilitário e na variedade, quer de marcas e de níveis de preço, 
quer na de modelos e aplicações, sendo um sub-ramo de 7 empresas que procuram 
sobretudo abarcar uma grande variedade de artigos e finalidades. 
 
 
 
 
Louças, vidros, cristais e artigos de menage 
 
 
É o ramo de artigos para o lar - quer artigos úteis, de uso corrente - quer objectos de prenda,  
de decoração ou para o enxoval. Donde a variedade de preços, de gamas, de qualidade e 
marcas, combinando com o leque de casas, com os níveis sociais da clientela e com os 
gostos e modas. Neste tocante, algum deste sector de comércio promove a moda e o status 
no lar. Todos eles, de quando em quando, propõe novas soluções de funcionalidades, 
novidades, para o dia-a-dia, na cozinha e na sala de jantar. Alguns deles, nacionais ou 
estrangeiros, distinguem-se por só oferecerem as suas linhas próprias – Vista Alegre–Atlantis 
e o Villeroy Bosch. Outros são mais conservadores quer nos estilos, quer nas propostas de 
soluções. A demarcação entre o utilitário, o ornamental, a oferta, é tão patente que quase 
todos os estabelecimentos a fazem nas respectivas secções de artigos, ora reservando uma 
sala especial – geralmente o 1º andar – ou até mesmo em duas lojas fronteiras na mesma rua 
como a Torres & Brinkmann, o que juntando às 10 firmas do ramo, totaliza 12 lojas.  
 
O faqueiro e os serviços de copos, de pratos de chá, etc. são tantos outros itens que recheiam 
uma casa e que tradicionalmente, uma ou duas vezes na vida, cada família adquiria: no 
casamento e eventualmente num momento mais desafogado da vida, pelas bodas de prata, 
d’ouro. A importância dessa aquisição, o marcar desse momento, implica(va)m uma compra 
significativa, uma escolha cuidada: o utilitário e o comum alternando com o distintivo, notável. 
Este tipo de estabelecimentos atende pois a esses momentos e procuras das famílias, das 
pessoas, mormente o publico feminino, que habitualmente inscreve estes locais nos seus 
circuitos pela Baixa e pelo Chiado, nas suas voltas, passando, vendo, comparando, voltando, 
comprando. É um “namoro”, não cego mas analítico e criterioso, que obedece tanto ao 
estético, ao funcional, ao preço, ao gosto que lhe atribui, que leva cada senhora a classificar, 
mais estes do que outros estabelecimentos, segundo critérios e preferências muito próprias, 
cada firma para um fim, um estilo, uma ocasião, um orçamento!    

G.P. 
 
 



 
Algifa – Álvaro Gil e Filha Ldª 
R.Fanqueiros 116 - 120 
Tel. 21 886 03 73 
www.algifa.pt 
 
Com um espaço de louças, vidros, utilidades para o lar, 
peças decorativas, tudo para uma vasta clientela fiel, é 
a loja certa na rua certa, há várias décadas. A 
apresentação é cuidada, com as duas montras 
regularmente expostas. Fundada em 1955, empresa de 
família, na 2ª geração, tem sede em Palmela. 

 
 

Casa Albuquerque Fernando Gonçalves Nascimento 
Rua da Misericórdia 131 

Tel. 21 342 81 06 
 

Fundada em 1927 é hoje um estabelecimento parado no 
tempo, com loiças, vidros, talheres, porcelanas, inox e 
cristal, tudo para o lar, útil ou decorativo, mas dum estilo 
já datado no passado, local ideal para encontrar peças 
de há anos atrás. O espaço também é todo ele bem 
preenchido, a exposição no interior e nas montras é dum 
modo que mostra tudo para o cliente poder escolher. 

 
 

Casa Terenas 
R. Prata 158 – 160 
Tel. 21 887 91 49 
 
É uma casa de referência em artigos orientais fundada 
por Cassiano Terenas em 1926: loiça chinesa, marfins, 
lacas e jarrões chineses, etc. a que hoje associa 
quadros, peças decorativas, em diversas loiças e até 
santinhos. A fachada é a mesma: verde com o nome 
em néon cursivo e as duas montras, sempre cheias, 
mas arrumados com mestria e por grupos de artigos o 
que ajuda a ver entre tão grande e variada oferta. 

 
 

Costa & Branco Ldª 
Balanças, Cofres carimbos e Artigos para o Lar 

R. Assunção 75 e R. Sapateiros 136, r/c e 1º 
Tel. 21 342 59 35      www.costabranco.pt 

 
Fundada em 1865 passou a Costa e Branco Ldª 
em 1913, sempre no mesmo local e na mesma 
família, 4ª geração. Teve oficina de montagem de 
balanças até 2005, de que expõem modelos 
antigos. Vistosa e bem iluminada exposição, atrai 
pelo colorido dos artigos para o lar, estéticos e 
úteis.Mas a raiz da casa é ainda o fabrico de 
carimbos e de selos brancos, a venda de cofres, 
registadoras, balanças, aliando tradição com inovação.  



Cutipol  Loja de decoração de interiores 
Rua do Alecrim, 113 – 115       Tel. 21 322 50 75 

 
Fundada em 1994, Cutipol é uma loja de decoração de 
interiores, de mobiliário, serviços de chá, de jantar, de 
copos, têxteis e principalmente faqueiros. Os faqueiros 
são os artigos de referência da Cutipol, fabrico 
nacional, de Guimarães, todos os artigos para cozinha, 
sala de jantar e as respectivas decorações, tudo até ao 
mais pequeno pormenor, marcas portuguesas ou 
estrangeiras, de qualidade, de requinte, para uma 
decoração cuidada e com bom gosto. 

 
 
 
 

JAO  
Pr. Figueira 11 – C        

Tel. 21 886 61 61 
 
Foi fundada em 1884 por José Antunes Oliveira, donde o 
acrónimo JAO, como fábrica de vidros cedida em 1984 aos 
actuais detentores, a família Daude Jamal que dela fizeram uma 
prestigiada casa de porcelanas, cristais e listas de casamento. 
Tem uma mimosa loja no r/c e uma ampla e magnifica exposição 
no 1º andar com cuidada mostra das peças, cada peça 
destacando-se pela sua beleza e brilho. De assinalar um 
empedrado na rua em frente à porta e uma coluna antiga no rés-
do chão.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pórtico Ldª  
R. Misericórdia 31      Tel. 21 324 05 60 
 
Em 1926 abriu como galeria de arte com uma 
exposição de Vieira da Silva, a que se seguiram Bual, 
Pomar e muitos outros, pela orientação do pintor 
António Araújo, que tornou a casa famosa pelas suas 
pinturas em vidro e cristal, da Marinha Grande e da 
Atlantis. Mais tarde vieram antiguidades, expandiu-se 
para o 1º andar, com uma bonita escadaria. Com o 
decorador Lucien Donat, celebrizou-se no 
fornecimento de hotéis e embaixadas. Desde 1990 

com novos donos, oferece artigos iluminação, decoração, mobiliários, cutelaria e ménage.   
 
 
 



Somelar  - Grupo Pollux 
R.Vitória 71 

Tel. 21 346 13 74 
 
Fundada por volta dos anos 1940, veio a ser cedida a António 
Robalo c.1981, que posteriormente a integrou no Grupo Pollux. 
De amplas montras a loja expõem-se toda ela para a rua, com 
mais 4 salas no 1º andar com loiças decorativas, porcelanas, 
vidros e cristais, trens de cozinha e faqueiros, utilidades e 
peças de cozinha. D.Fernanda Araujo, 42 anos de profissão, é 
uma simpática profissional de balcão para quem “servir bem e 
educadamente transmite ao cliente a sensação de que é 
atendida como se fosse visita de casa que tratamos bem para 
que volte”.  
 
 
 
 
 

Torres e Brinkmann 
Tr. da Trindade 18 – 22   e  R. Nova da Trindade 1B  
Tel. 21 342 07 35        www.torresbrinkmann.com 
 
Após incêndio de 1988 abriu na Tr. da Trindade, com 
artigos de decoração e de cozinha, estes últimos 
passaram posteriormente para a outra loja, na R. 
Nova da Trindade, para serviços de mesa, serviços 
de copos em cristal e porcelanas, provenientes de 
fornecedores estrangeiros, italianos, franceses e 
alemães, de elevada qualidade, para um cliente 
selecto. No primeiro andar, para as listas de 

casamento, a exposição de cria uma atmosfera de contos de fadas, com todos os cristais 
reluzentes e brilhantes, o que para alem duma loja de referência pela qualidade dos artigos e 
cuidado do serviço a torna  num espaço de encanto.  
 
 
 
 

Villeroy & Boch 
Rua Garrett, 49-51  

Tel. 21 342 87 39 
 

Esta loja existe aqui antes de 1990, vende artigos 
para a casa,  decoração, serviços de mesa, cutelaria, 
Nas porcelanas são loiças de um colorido muito 
atractivo, peças bem conhecidas e caracteristicas, 
mormente os desenhos naif, uma linha muito própria 
à Villeroy & Boch. Duma gama alta, tudo importado 
de França, Alemanha, Itália, maioritariamente 
francês, o estabelecimento tem uma exposição 
agradável, bem visível de quem passa na rua, 
reforçado por uma excelente e viva iluminação.  
 
 
 



Vista Alegre Atlantis -  Grupo Visabeira 
Largo do Chiado, 20-23 
Tel. 21 346 14 01    www.vistaalegreatlantis.com 
 
As marcas da loja, Vista Alegre e Atlantis, oferecem 
artigos que são criação de artista, da marca ou uma 
réplica de peça antiga, peças de arte em várias 
linhas, épocas e estilos. O mobiliário na parte direita 
da loja que pertencia à Ourivesaria Leitão, é em 
madeira escura trabalhada, quiçá do final secº XIX, 
inicio do XX e é um excelente exemplo da época, 
hoje já com poucos exemplos no comércio lisboeta. 

Em 2000 a loja remodelou-se segundo o projecto arqtº Miguel Câncio Martins mantendo uma 
boa articulação com a fachada inicial, em moldura de madeira negra e amplas montras. O 
espaço central é o mais notável: o chão em mosaico bizantino, reproduz uma cena romana e 
as colunas trabalhadas enquadram o balcão, o todo numa linha clássica que notabiliza o 
espaço e dignifica quem o visita.  
 
 
 
 
Utilidades para o lar 
 
 
 
Num total de 7 firmas, tem o mesmo objecto de venda e de artigos - louças, vidros, faqueiros - 
mas duma forma mais comum e reunindo outro tipo de artigos – o têxtil, os equipamentos de 
cozinha, os pequenos moveis, os acessórios, a decoração.  Os tradicionais “grandes 
armazéns” neste ramo foram e são a Pollux e o Braz & Braz, embora este ultimo recem saído 
do espaço que ocupou durante décadas na Rua Nova de S.Domingos. Rua que foi 
tradicionalmente de quinquilharias, artigos de menage e utilidades para o lar, como mais 4 
estabelecimentos aqui sediados o atestam: J.Mourão (vide Casas Únicas), Roldão & Caldeira 
(vide Casas de candeeiros e Iluminação) e Galerias de S.Domingos (vide Casas de artigos 
para decoração e para oferta) e Antiga Casa José das Neves (vide Lojas de artesanato e 
lembranças).  
 
 

 
 

Os “Grandes armazéns” 
 
 

São duas empresas cada com dois estabelecimentos especificos: um para hotelaria e 
restauração e outro generalista para o publico em geral, onde em muitas secções 
especializadas oferecem quase tudo para o lar de múltiplas marcas. Só este facto traduz já o 
quanto estas duas referências do sector em Lisboa se concorrenciam, espelham e reflectem, 
passo a passo, como os irmãos gémeos Polux e Castor… E o publico – em particular as 
donas de casa - sabe isso, pois são os dois visitados, ora um, ora o outro!  
 
 
   
 
 



Braz & Braz 
Poço do Borratem 10-18    R. Nova S.Domingos 18 
Tel. 21 346 23 46   www.brazebraz.pt  
 
Vem de 1777 a loja na R.Nova de S.Domingos a 
vender loiça, loja que cresceu, até ocupar 5 andares 
do mesmo prédio, ao longo do séc.XX e se tornar 
num grande armazém de referencia até 2010, em 
que mudou para o nº 18 da mesma rua, com uma 
secção especializada em hotelaria e abrir uma nova 
loja no Poço do Borratem. Aqui o espaço é duma 
grandeza inesperada para o local: uma arcaria 

pombalina bem ritmada abre um rés-do-chão para o 1º andar o que engrandece o 
estabelecimento. Com uma marca azul bem forte em fundo oval, o B & B é o «Braz & Braz, 
você conhece-nos», «o Braz & Braz tem», «Braz & Braz, a casa das casas», que marcou e 
serviu gerações.  
 
 

 
Pollux SA   Casa e Decoração 

R.Fanqueiros 276  e  R. Madalena  
Tel. 21 881 12 00     www.pollux.pt 

 
É uma referência incontornável na Baixa enquanto 
grande armazém, emblemático pelo prédio que 
ocupa em frente ao Lgº S.Justa, com montras em 
arco perfeito e uma entrada na esquina para as 
escadinhas de S.Justa, 9 pisos terminando num 
belo terraço. Tem 60 mil referências para um 
atendimento pelas 80 empregadas em secções 
muito bem repartidas por andares e uma loja 
especializada para hotelaria e restauração na Rua da Madalena. Empresa que começou em 
1936 na R. da Palma, hoje da familia Robalo, na 2ª geração, aposta no comércio de rua, “uma 
loja dos 8 aos 80 anos, generalista mas do mais moderno ao mais clássicos”.   

 
 
 
 

Os estabelecimentos de marca própria 
 
 
 
 
Dentro da oferta múltiplo-sectorial de artigos, surgiram desde os anos 1980/90 as 
“monomarcas” ou firmas novas, 5, que dum modo mais moderno e inovador lançam novos 
designs, novos modelos para os mesmos objectos, em novos espaços com novos ambientes 
e formas de expor, de publicitar: serão o embrião de grandes armazéns futuros? A sua 
ambição e dinamismo assim levam a supor. Este desígnio é tanto mais patente quanto todas 
estas firmas, incluem secções de papelaria, jogos, artigos pessoais, de viagem e ar livre, etc. 
etc. 
 
 
 
 
 



CASA  
R. Prata132 
Tel 21 882 51 41             
www.casashops.com 
 
Aqui desde 2000 é um amplo espaço, fundo de loja, com 
belas arcadas de arestas em tijolo, apoiadas em pilares 
quadrados. A fachada é revestida a azulejo baço, azul 
marinho. Vende peças praticas, baratas, de design 
moderno e colorido, tudo para o lar, cozinha e casa de 
banho, útil, decorativo.  

 
 
 

 Loja do Gato Preto 
R. Carmo 47 

Tel. 21 322 30 50 
www.alojadogatopreto.com 

 
Expõe em 3 pisos tudo o que de útil e bonito pode haver para o 
lar: desde flores secas a almofadas e mantas, de loiças e vidros 
a lembranças e candeeiros, peças decorativas, moveis, 
atoalhados, tudo com muito brilho, a cor está presente em todo o 
estabelecimento, quer nas peças quer na decoração do espaço e 
só as empregadas, envergam avental preto, pois a marca é a de 
um gato preto sobre algumas telhas, porque aquando da 
fundação da firma, um gatinho preto terá nascido numa ninhada 
multicor.  
 
 
 

 
Muji  
R. Carmo 65 – 73 
www.muji.com 
 
“A marca sem marca”, as coisas pelo que são e para o que 
servem, sem etiqueta nem aparato, um regresso às origens da 
produção industrial. As linhas são simples e as cores neutras. 
A exposição é tipo armazém. É a 1ª loja em Lisboa, aberta em 
2011 paredes com luz branca a deixar ler os cartazes que 
apresentam a firma e os seus princípios – como única 
publicidade, sem cor nem fantasia: a utilidade com qualidade 
“a um preço justo”. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Musgo Loja de decoração de interiores 
Armazéns do Chiado Loja nº 5.01 - Piso 5 
Tel. 21 340 83 70          http://musgo.com 

 
A Musgo pertence a uma cadeia espanhola que abriu 
em 2006 nos Armazéns do Chiado. Hoje 
encontramos uma grande variedade de artigos, 
sendo os mais procurados a roupa, os colares bem 
como os artigos de decoração, de fornecedores 
portugueses, espanhóis, italianos, franceses, alem da 
sua marca própria. Com atendimento simpático e 
profissional, a decoração é com bom gosto, dando 
sempre um ar novo e renovado, num espaço grande, bem iluminado, expondo com cor e 
graça cerca de trinta mil referências.  
 
 
 
 

Voa  
R. Nª Almada 96 
Tel. 21 342 70 97 
www.voastore.com 
 
Espaço aberto em 2010, reúne 3 em 1: a loja da Voa, 
propriamente dita, um balcão Gourmet da Mercearia da 
Gula de Torres Vedras e o espaço Flor do Florista de 
Santos. Isto é, tudo para o lar, para o conforto. A escada 
é de madeira com uma bem desenhada balaustrada em 
ferro. A decoração é “industrial” isto é, funcional, a 

branco, bancas e prateleiras em metal a fazerem de expositores, para as loiças, vidros, 
roupas de quarto, casa de banho ou cozinha. Há um espaço para lanchar, saborear os 
chocolates, degustar as infusões, tudo para descontrair.  
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