
CASAS   DE  ARTES  DECORATIVAS, BELAS-ARTES    
E  LAVORES  DA  BAIXA  E  CHIADO 
 
 
 

ArtiModa – Tomé & Saraiva Ldª 
R.Fanqueiros 137-139 
Tel. 21 885 31 67 
 
Era um estabelecimento de pronto-a-vestir Tomé & Saraiva 
Ldª fundado em 1937 que em 1993/4 foi cedido para uma 
actividade de artesanato, que sucessivamente foi agregando 
madeiras para pintar, lã, bonecas, trapilho e fitilho – produtos 
para criação própria e decoração – bem como trabalhos de 
costura e de transformação de roupa.   
 
 
 
 

 
 
 
 

Corbel  
Pr. Luis Camões 42 

Tel. 21 347 80 09  
 
Desde anos 1980 (senão antes), é uma casa 
especializada em artigos para desenho, pintura, 
escultura e artes em geral, com amplas 
instalações e muito bem aprovisionada.  
 
 
 
 
 
 

 
Casa Ferreira 
R. Nova da Trindade 1 C 
Tel. 21 346 73 65 
www.casaferreira.pt 
 
Firma muito conceituada e antiga de material de belas-artes, 
fundada em 1925 na Rua da Rosa, a sede, abriu aqui em 
2010, num bom espaço com uma ampla montra e uns 
bonitos armários, uma bem desenhada guarda em ferro 
forjado da escada. A exposição, variada mas não 
demasiada, tudo bem arrumado e sistematizado por marcas 
e tipos de materiais, torna apetecível ali ir, escolher, pedir um 
conselho, fornecer-se de material, o primeiro passo do 
artista!  
 
 



Mão Livre Artes Decorativas 
R. Prata 258     

Tel. 21 887 40 76 
 

Aberta em 2007 é uma ampla loja com um foco de 
luz encastrado no tecto ao centro da sala, luz 
branca filtrada por vidro fosco, para a exposição 
de pequenas peças para bijutaria arrumadas em 
pequenas e inúmeras caixas sobre uma ampla 
mesa que ocupa todo o centro do 
estabelecimento, as artes decorativas, estão nas 
paredes laterais. 
 
 
 

Mila Artes Decorativas 
R. Stª Justa 1 
Tel. 21 888 52 76 
 
Abriu em 2007 um pequeno espaço de venda tintas 
caixas em madeira, cerâmicas, marfinites para decorar, 
pincéis e todos os apetrechos para pintar, bem como 
tudo para “decoupage” onde se fazem demonstrações, 
cursos e encontro entre praticantes das mais diversas 
actividades, um clube de amigas mais do que clientes. 
 

 
 

Ponto das Artes 
R.Ivens 2 B 

Tel. 21 158 37 20 
 
Da Quadrimovel abriu junto à Faculdade de Belas 
Artes em 2010, é um regalo de arrumação, tudo à vista 
e acessível e com materiais de marca própria, a Inart  e 
de muitas outras conceituadas no sector. Donde que a 
clientela sejam estudantes e artistas: Chiado é a colina 
das artes e aqui é a loja dos artigos para belas artes! 

 
 

 
Serranofil - Lazeres Criativos 
Rua da Assunção 9-11 
Tel. 21 887 82 47 
www.serranofil.pt 
 
Loja de fios de lã para tapetes de Arraiolos, trapilhos, 
vocacionado para as “manualidades” ou lavores. 
Fundada em 1918/19 por um negociante de têxteis 
de Salamanca, desde 1987 inovou para os 
fornecimentos para trabalhos criativos, apoiado na 
internet e na revista Cadernos de Arraiolos.  
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