MERCEARIAS DA BAIXA E DO CHIADO

Mercearia Tejo de Coutinho & Coutinho Ldª
Trª Ribeira Nova 3-5
Tel. 21 342 40 06

Em 1923 passou a designar-se Coutinho & Coutinho, na
bandeira de vidro, pintada a letras douradas. A casa mantem
uma cuidada arrumação e limpeza, cheia de muita e variada
mercadoria e só as tulhas em madeira ou mármore, é que
mudaram de uso. O resto lá está, desde o ultimo arranjo nos
anos 1950: vitrinas em vidro de correr, armários de
macacauba castanha escura.

Mercearia de secos Adil Ahmed
R. Corpo Santo 18-20
Duas portas, um grande arco, balcão ao fundo. A
mercearia típica de muitas décadas, hoje de um
industânico, mas que preserva o ambiente típico:
sacos com feijões, favas, ervilhas, tudo seco, milho,
arroz, farinhas, vendidos a granel.

Mercearia Ideal
R. Oliveira ao Carmo 30-32
Tel. 21 342 82 74
É a típica mercearia de bairro, reconvertida em minimercado polivalente: duas portas, tecto baixo, repleto de
prateleiras até ao cimo, tudo arrumado e limpo,
assegurando abastecimento ao pé de casa. Tão conhecido
é que não carece de qualquer nome ou tabuleta,
remodelado em 1992, tem alvará de 1926 e a balança
electrónica suspensa e a máquina registadora electrónica dão-lhe um toque moderno.

Frutaria David L. Real, Ldª –
Antiga Mercearia Mercantil do Carmo
R. Condessa 5

Reabriu em 2008, com nova gerência, um espaço quadrado de
pilastra ao centro, á volta da qual tudo se expõe, desde a vitrina
do pão da padaria de S.Roque ou da Encarnação de Mafra até à
fruta e legumes, um pouco de todo o básico para uma clientela
antiga e fiel à casa. No exterior, mantém-se o arco original, de
alvenaria e de vão rebaixado.

Mercearia do Tereso Ldª
R. Flores 10
Tel. 21 346 48 20
É um pequeno mas bem arranjado espaço, sob uma
abóbada alta, que a partir 1984 é o mini-mercado do sr.
Manuel Tereso. Antes foi armazém de bananas e teve ao
canto um poço dentro do estabelecimento, como existiam
em alguns edifícios pombalinos.

Lugar de Fruta e Hortaliça
R. Madalena 54
É o mais pequeno espaço deste tipo de estabelecimento, mas não o menos variado,
renovado, preserva o que sempre foi o lugar de frutas e hortaliças: com um pouco de tudo do
alimentar básico e alguns verdes, oferece os frescos do dia, todos os dias.
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