
LOJAS  DE   ROUPA  PARA  CRIANÇA   DA  BAIXA  E  DO  CHIADO 
 
 
 

O Balão – Filipes & Filhos Ldª 
R.Prata 285-291       Tel. 21 342 16 28 
 
É o bonito reclamo em néon colorido o que distingue 
esta marca, com as 4 cores bem vivas e que à noite se 
ilumina vistosamente. Aberto em 1979 por Emílio Filipe, 
até então com armazém de vestuário num andar em 
frente, fabricava as calças Viva-Viva que vendeu em 
1980 e mudou para o comércio. Propõe os próprios 
modelos e cores como exclusivos e é assim uma 
marca de referência, há mais de 30 anos, a vestir 

crianças e jovens de Lisboa e não só. Firma familiar – o próprio e a esposa, os filhos, cada na sua 
função -  já veste 3 gerações,  pois as primeiras clientes já vêm com os bisnetos!  
 
 
 
 

Bonpoint – Luz e Simas Ldª 
R. Ivens 15 A       Tel. 21 347 66 50       www.bonpoint.com 
 
É uma marca de Paris vendendo só em zonas nobres das 
cidades, donde o Chiado. «É uma linha clássica, chique, 
mas à vontade, descontraída, um retro que não passa de 
moda, dos anos 1950, 1970» segundo Ana Nobre Guedes, 
à frente do negócio desde 1985, quando fundou a Laçarote  
e que transformou em 2004 em franquia do Bonpoint. O 
estabelecimento é vasto e agradável, bem exposto, a 
montra harmoniosa, tudo sereno, desde os armários em 
creme velho, à luz indirecta, ao alcatifado sobre o soalho 
encerado, à porta que se abre a quem entra, ao jardim 
bonito com vista para o Castelo e o rio, loja optimamente 
situada nesta rua, cada vez mais uma artéria selecta no 
selecto Chiado!      
 
 
 

Du Pareil au Même 
R. Garrett 82 – 86 
Tel. 21 325 97 51       www.dpam.com 
 
Abriu em 2002 no que é uma loja de bela fachada fins 
séc.XIX, pertencente a uma cadeia francesa, oferece 
artigos para bebé e criança, roupas sempre de bom 
algodão e com linhas agradáveis. Na decoração o 
amarelo é o dominante, claro e suave, inspira alegria. 
Tudo ali está arrumado por secções e idades: artigos 
de praia, óculos, sapatos e sandálias, ou “Para a 
noite”. Ao fundo no recato do estabelecimento e com 

muitos pontos de luz que lembram um dossel estrelado, fica a secção de bebé! As duas montras 
são altas e majestosas: uma para menino e menina, outra para bebés, ambas atractivas, com 
alguns painéis de cores, espirais que simulam movimento e cerejas, a primaveril marca! Um arco 
pombalino espreita, único sinal da antiguidade do edifício: tudo ali é moderno e funcional.  



 
Armazéns Maiorista 

Rossio 94           
 Tel. 21 342 08 24 
www.maiorista.pt 

 
O estabelecimento do Rossio ostenta a insígnia 
Rabinos,  o publico a quem se destina este espaço, 
que tem em comum com os outros da mesma 
marca, o emblema - um eléctrico amarelo repleto de 
crianças às janelas, o chamativo da marca amarela 
e vermelha, a simplicidade de decoração, a profusão 
do muito artigo exposto, quer no interior quer nas 
montras. 
 
 
 
 

Armazéns Maiorista 
R.Aurea  271    
Tel.  21 321 00 59 
www.maiorista.pt 
 
É um estabelecimento grande e bem aberto, repleto 
de tudo o que interessa à criança e ao bebé, do 
recém-nascido aos 12 anos: mantas, brinquedos, 
roupa de cama e berço, cobertores, mantas, toalhas 
de banho, acessórios de puericultura, roupa, 
calçado, até ao vestuário de cerimónia ou de 
fantasia, etc., um verdadeiro super-mercado para os 
mais pequenos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Armazéns Maiorista 
R.S.Justa 54       

  Tel. 21 342 26 43 
www.maiorista.pt 

 
Aqui desde 2010, à semelhança das suas homónimas pertence à mesma 
Gouveia & Fernandes, Lda., criada em 1979, que diz: «produção 
exclusivamente nacional,  com qualidade, pois todos os nossos produtos 
são pensados para serem confortáveis, resistentes e duráveis, porque 
sabemos que brincar, correr, saltar, é significado de ser criança».         
 
 



Papo d’Anjo 
R. Ivens 8       Tel. 21 342 03 37         www.papodanjo.com 
 
Toma o nome do doce, que deliciou a fundadora, Catherine 
Monteiro de Barros, que abriu esta cadeia em 1995, de linhas 
simples e clássicas, em algodão fino, estampado de desenho 
miúdo, cores suaves, confecção nacional. O estabelecimento é de 
2003, amplo e duma decoração suave e sóbria, mesa grande 
frente à porta, armários a lembrarem grandes guarda-roupas, tudo 
duma serena sensação de grande casa de família. De ambos os 
lados da porta duas poltronas em riscas azuis e brancas acolhem 
clientes cansadas. Mas o que mais requinte dá é o lustre em cristal 
sobre a mesa, pleno de brilho. As duas janelas que ladeiam a 
entrada, transformadas em pequenas montras, ajustam-se aos 
vestidos e roupa para os petizes. A casa, toda ela de requinte com 
leveza e alegria sóbria, tem como marca, um anjo com uma 
grinalda de flores, emblema justo desta marca para doces 
encantos, suaves roupas e agradável vestir.  
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