
LOJAS  DE  TECIDOS  FINOS  DA  BAIXA  E  DO   CHIADO 
 
 

Casa Frazão 
R. Augusta 259-265 
Tel. 21 342 16 39 
 
Fundada em 1933 por Manuel Alves Frazão, constituiu em 
1966 uma sociedade anónima com os empregados. Os 
tecidos fazem uma alegre decoração de cores e 
estampados. As obras são de 1954 e os balcões em 
madeira maciça fazem a volta à casa, mostruário completo 
que são as prateleiras. No centro da parede mais longa, 
um medalhão em bronze representa a efígie do fundador. 

 
 

Casa Sousa 
rua Sapateiros 181-183 

Tel. 21 346 91 01 
 
Fundada em 1944 na R. Garrett 76-78, mudou no verão 
2007 para o actual local. A decoração da casa encerrada 
na Rua Garrett era clássica, dos anos 1950/60, do 
desenho da Jalco: três magníficos lustres em cristal de 
Murano, quatro apliques do mesmo material e desenho, 
aplicados em quatro espelhos laterais, que intervalavam 
as prateleiras abertas expondo as peças alinhadas, 
quase até ao tecto. O chão era de granito branco e preto. Os balcões em madeira clara, 
alinhados de ambos os lados, duas mesas centrais com peças expostas e uma mesa redonda 
com cadeiras, encimada por uma jarra com flores, completavam o décor. A montra era 
majestosa, a toda a largura da loja, expunha um quadro a óleo sobre o Chiado da autoria de 
Eduardo Alarcão, além de elegantes manequins e belos tecidos.  
 

 
Depósito da Covilhã  
Rossio 93, 1º 
Tel. 21 342 08 27 
 
O armazém de tecidos a metro, é bem típico duma época, 
com as prateleiras repletas de peças, a espreitar do 1º 
andar para o Rossio. Um empregado, fiel à casa, atende os 
clientes. 
 

 
Feira dos Tecidos  

R. Ouro 286 
Tel. 21 342 59 30 

 
Estabelecimento muito amplo, simples e de despojada 
decoração, pintura branca, a ressaltar mais os tecidos 
e a dar-lhes luz. Está neste local desde 1993/4, 
atendendo centenas de clientes atraídos pela grande 
variedade e bons preços, oferecendo também têxteis 
para o lar, carpetes e tapetes. 



 
Londres Salão 
R. Augusta 277 - 279 
Tel. 21 342 32 78 
 
Feita nos anos 1920 à imagem duma alfaiataria de Londres, 
nos anos 50 foi trespassada para a família Quadros, 
mantendo o nome mas alterando a decoração. E a 
remodelação de 1999  manteve e restaurou a traça de 1950, 
pelo design de Moura de Albuquerque: montras simétricas 
com a porta em ferro cinza. A letra cursiva com o nome da 

firma foi restaurada no  néon e no empedrado da rua. Mantém as balcões de origem em 
macacauba escura. Um espelho de corpo inteiro permite visualizar os tecidos.  
 
 
 

Ourotexteis 
R.  Ouro 260 

Tel. 21 342 89 14 
 
Apresentação agradável, variados tecidos, farto na 
quantidade. A loja principal é de tecidos para confecção, 
na retaguarda, dando para a rua dos Sapateiros, ficam a 
retrosaria – com o nome de Brazão  – e a loja de tecidos 
para decoração e cortinados. Os adereços e os tecidos de 
fantasias – plumas, veludos, brilhantes etc. – são um 
convite aos vestidos de fantasia, espectáculos e teatro.  
 
 
 

Tecidos do Rossio  
Rossio 91  
 
Casa fundada em 1981 tinha as paredes forradas de 
prateleiras em madeira escura, balcão em U abrindo para 
a entrada, mesão ao centro expondo algumas peças 
desenroladas, bem ao estilo das lojas de tecidos. 
Candeeiro em latão de 16 braços curvos dava o toque de 
elegância, tecto em ligeira abóboda, com estuque em 
relevo de linha pintada a castanho. Sobre a porta para o 
escritório, uma tabuleta na mesma madeira escura, com o 

nome da firma pintado a dourado. Encerrou em Agosto 2007 
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