
AS ÓPTICAS  DA  BAIXA  E  DO CHIADO 
 
 

Óptica ALP de Alfredo D. Saboeiro (Herdeiros) 
R.Fanqueiros 165 
Tel. 21 887 97 46 
 
Fundada em 1946 por Alfredo Lopes Pereira, em 2002 a firma 
passou para Alfredo Saboeiro antigo aprendiz na casa. É a óptica 
mais especializada em artigos de precisão: alem de binóculos, 
monóculos, telescópios e microscópios, oferece próteses para 
baixa acuidade visual, lupas, barómetros, higrómetros, 
termómetros, bússolas e muitos outros instrumentos de precisão.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

André Ópticas – Óptica do Chiado  
antiga Ramos & Silva   

R.Garrett 63 – 65 
Tel. 21 326 40 00/1 

www.andreopticas.com 
 
A Óptica Ramos e Silva fundada em 1888, em 2006, 
foi adquirida pela André Ópticas, com oficina própria, 
contactologia, optometria e ortótica. É uma casa de 
referência, sócia nº 1 da Associação Nacional de 
Ópticos. A decoração é de 1962 projectada por 
Penaguião e Silva: linhas direitas em tubo de aço e vitrinas de fundo creme, tecto todo de luz 
filtrada, dando um ambiente sempre actual e elegante. Na frente, um reclame luminoso de 
óculos estreitos (lunetas?) dá a marca distintiva que sempre caracterizou a Ramos & Silva.  
 
 
 

Oculista do Calhariz  
R.Loreto 61, S/L 
Tel. 21 346 96 56 
 
Óptico com muita experiência e atendimento por marcação. 
 
 
 
 
 

 
 



Óptica Central do Calhariz 
Lgº Calhariz 16    Tel. 21 346 26 58/343 12 71 

R. S.Paulo 86 – 88   Tel. 21 342 07 18 
 
Abriu em 1986 no Calhariz e em 2000 em S.Paulo. 
Francisco Correia, proprietário e fundador da firma, 
destas 2 lojas modernas, com oficina própria, uma 
equipe de 6 colaboradores na loja do Calhariz  e 3 na 
de S.Paulo, gabinete de contactologia e optometria.  
 
 

 
 Oculista do Carmo 
R.Carmo 90 
Tel. 21 342 82 44 
 
Casa fundada em 1953 por José da Piedade da Silva, hoje 
num bem aproveitado vão-de-escada, onde se expõe uma 
boa variedade de óculos de sol, com oficina, gabinete de 
optometria e contactologia assegurados por uma equipe de 
3 jovens senhoras para quem “a fidelidade, a simpatia, a 
nossa antiguidade e o trabalhar bem são as nossas mais 
valias”.  
 
 
 
 
 

 
 Dioptra 

R. da Trindade 3 
Tel. 21 346 90 91 

 
Reaberta em 2008 pela mão de Margarida Carvalho, 
faz parte do grupo Instituto Óptico. Tem consulta de 
optometria por marcação e de contactologia. A 
decoração é singela colorida e alegre., com uma 
oferta de óculos de sol. 
 
 
 
 
 
 

 Exacta Ldª 
R. Portas Sº Antão 48 – 50 
Tel. 21 342 79 32 
 
Fundada nos anos 1950, teve grande reputação no seu 
tempo, pertencendo aos actuais proprietários desde 2007. 
Não está associada a nenhum dos grupos de ópticas, tem 
oficina e gabinete de optometria próprios. O painel com a 
insígnia da firma virado para a rua, é muito atractivo.   



Excellent Óptica – ex-Óptica Miramon  
R.Prata 269 -271 
Tel. 21 346 05 15 

 
Fundada em 1860 foi vendida aos actuais donos que 
o integraram na cadeia Excellent Óptica. Remodelado 
em 2002 pelo arqtº Domingos Doutel apresenta uma 
bela decoração em madeira vermelho escura, com 
uma mesa elegantemente colocada à esquerda da 
entrada, espelhos grandes, expositores e algumas 
vitrinas num espaço amplo e agradável.  
 
 
 
 

 
 
Gil Oculista Ldª 
R.Prata 138 
Tel. 21 887 98 29 
 
Abriu em 1865 num espaço remodelado em 2004, tudo em 
madeira cerejeira e boa luz, a fachada revestida de clara e polida 
pedra de Estremoz, um painel em vidro fosco evocando o grande 
reclamo luminoso em vidro multi-facetado com óculos escuros, 
que existiu até ao último quartel do séc.XX na fachada superior.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Horóptica Ldª 
R. S.Justa 27 

Tel. 21 887 90 65 
 
É uma figura de ancião, sabedoria feita de experiência, o sr. 
Adriano Pinto, óptico desde os 19 anos, que começou como 
relojoeiro: “A Horóptica deve o seu nome à junção da 
relojoaria – “Hora” – com a Óptica, mas rapidamente deixou a 
primeira actividade para se consagrar à segunda, logo no ano 
da abertura em 1944. Gosto de estudar os problemas, para os 
resolver. Explico aos meus clientes o problema e como o 
resolver”. Em 1964 foi feita a remodelação actual, que dá um 
ambiente selecto a tão pequeno espaço.  
 
 
 
 
 
 



 Jomil Ldª 
R.Aurea 249 
Tel. 21 342 07 19 
 
 
A sigla Jomil é o acrónimo de Jo – de José – mi de Maria e L 
de Leonardo – os filhos do fundador José Joaquim Ribeiro, 
avô do actual detentor, estabelecido em 1949, o mobiliário e 
estantes actuais são de origem, em madeira maciça de 
castanheiro, restauradas em 1998. Para o seu dono Sr.José 
Ribeiro “A Jomil é única por se manter na mesma família, 
uma família de ópticos há 6 gerações: embora antiga 
tentamos posicionarmo-nos no mercado virados para o futuro 
e não estagnar”.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Óptica Machado Ldª 
Travª Portas Sº Antão, 14 - 1º 

Tel. 21 346 87 77 
 
A firma é membro fundador da ANO e da Cooperóptica e foi 
tomada em 2001 por José Ramos aos sucessores do Sr 
Machado, que a fundara em 1957. É um amplo e luminoso 
espaço num 1º andar, bem provido de armações, mobiliário e 
expositores num agradável tom de madeira clara, com 
gabinete de optometria. 
 
 
 
 

 
Multiópticas 
R.Carmo 102 
Tel. 21 323 45 00 
www. multiopticas.pt 
 
 
Foi em 1990 que a MultiOpticas inaugurou a sua 1ª loja em 
Portugal, num edifício centenário de traça tipicamente 
pombalino, criando um espaço comercial de dois pisos onde, 
para além da comercialização de óculos de sol e óculos 
graduados, conta com gabinetes de contactologia e optometria 
aptos para a realização de vários exames visuais gratuitos. 
 
 



Óptica Mundial  
R.D.Antão de Almada 4 F     Tel. 21 346 96 63 

Prª Figueira 5 B        Tel. 21 347 98 17   
                       R.Prata 193          Tel. 21 342 75 60 

 
Firma criada em 1959, conta 3 lojas das quais a da 
R.Prata é a mais antiga, a Óptica João de Sá, fundada em 
1912 com um chão de pequeno mosaico, estuque 
trabalhado no tecto, arco de volta perfeita, pedra à vista. A 
fachada é dum clássico ferro forjado pintado a verde, porta 
ao meio e um reclamo de grandes óculos, num estilo que 
foi comum em tempos.   
 
 
 
 

 
Optical Ldª 
R.Portas Sº Antão,  45 - 1º 
Tel. 21 346 77 62 
 
Fundada em 1954 por Manuel Monteiro, foi cedida em 
1976 ao actual proprietário, João Rodrigues, óptico 
desde 1947 e ali a trabalhar desde 1969. Hoje com 2 
filhas e um técnico de óptica a trabalhar consigo, num 
total de 4 pessoas, executa todo o trabalho de oficina, 
tem gabinete de optometria e contactologia, vende 
aparelhos de precisão e binóculos. 
 

 
 
 
 
 

Pereira Oculista 
R.Vitória 53 

Tel. 21 342 42 41 
 
Fundada em 1943 pelo pai do actual dono, Joaquim Pereira, 
para quem “Ser óptico é pugnar pela saúde publica, é ter 
satisfação em pôr uma pessoa a ver bem, sentir-se satisfeito 
quando se resolve um problema de visão”, faz despistagem 
ocular e contactologia. A decoração de 1992, é em pedra 
mármore branca no balcão e vitrinas em aros pretos de 
metal.   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Rodrigues  Oculista 
R.Prata 144 
Tel. 21 882 2005 
 
Fundada em 1787, a mais antiga de Portugal, tem 
oficina própria, gabinete de optometria, artigos de 
precisão, contactologia, campimetria, tonometria e 
treino visual. Situada sob a igreja de S.Nicolau, mesas 
e balcão em negro, contrastam com o tecto e paredes 
brancos. Na fachada em azulejo verde e pedra de lioz, 
termómetro e o barómetro centenários.  
 

 
 
 
 

Óptica de Sª Justa  
R. Sª Justa 91 

Tel. 21 342 68 50 
 
Aberta em 1977 é uma casa muito singela mas agradável na 
sua cor branca e cuidada, de vitrinas em rebordo curvo, bem 
iluminadas e de seleccionada escolha. A oficina é funcional 
e está a cargo dos dois ópticos - pai e filho – detentores da 
casa e com larga experiência 
 
 
 
 
 
 

 
Solaris  
R.Augusta 231 
Tel.21 347 06 63 
 
 
Em 2000 abriu naquele local a 2ª loja em Portugal da Solaris, 
cadeia baseada em França especializada em óculos de sol. 
Com expositores de ambos os lados, são 1024 óculos 
expostos, alinhados em painéis de 8 colunas, vocacionado 
para um publico jovem, uma equipe de 6 jovens atendedores, 
liderados por um gerente igualmente jovem e dinâmico, João 
Borges.  
 
 
 
 
 

 
 



 
Sunplanet SA 

Armazéns do Chiado, loja 4.08 A 
Tel. 96 849 76 30 
www.sunplanet.pt 

 
Loja da Sunplanet, empresa espanhola com 33 
pontos de venda em Portugal desde c.1990, só vende 
óculos de sol não graduados. Oferece variedade e 
óculos de sol que não são só um acessório, nem só 
um adorno pessoal, mas também uma protecção aos 
olhos, contra os ultra-violetas, para o publico 
seleccionado do Chiado e para turistas.  
 
 
 

 
Superópticas - Osuya Asset Unip. Ldª 
Pr. D.João da Câmara 20 - 23 
Tel. 21 340 75 20 
 
Primeiro espaço duma nova marca de ópticas é a mais 
recente óptica, inaugurada em Janeiro 2009, num 
amplo espaço com 4 grandes montras e uma porta, 
todas em arcos perfeitos. O moderno é aqui o toque, 
em laranja vivo e uma equipe de 5 técnicos, em 
uniformes negros. Mas a grande inovação é a oficina 
ao centro do espaço, toda exposta, permitindo ver a 
execução dos óculos numa hora.  

 
 
 
 
 
ARMAZEM  E  DISTRIBUIDOR  DE  ARTIGOS  DE ÓPTICA  NA  BAIXA  E  NO CHAIDO 
 
 

Lunopodium 
R.Prata 156, 2º 

Tel. 21 887 75 47 
www.lunopodium.web.pt 

 
 
Empresa de importação e distribuição fundada por Manuel Gonzalez Gil c.1964, é a ultima 
existente deste tipo de actividade na Baixa e Chiado, representando as melhores marcas de 
armações, lentes e maquinaria para óptica. 
 
 
 
© GEO /CML 
Dezº. 2009 
  


