
 
 

 
CASAS  DE  MATERIAL  ELÉCTRICO DA BAIXA E DO CHIADO 

 
 

 
Bracinha & Silva - Materiais Eléctricos, SA 
R. dos Douradores, 74-80 
Tel. 21 886 72 60 
 
Fundada em 1924 com o nome que ainda hoje enverga. 
Na posse dos actuais donos, os terceiros desta trajectória 
comercial, desde 1996. Luís Lopes coloca a tónica na 
criatividade, considerando-a “essencial para o progresso”. 
Tanto vende artigos do ramo da iluminação, como 
equipamentos mais técnicos e especializados.  
 

 
 
 

Fernando Louro, Lda. - Sistemas para Edifícios   
R. dos Douradores, 3  

Tel.  21 886 36 64   
www.fernandolouro.com 

 
Deve o nome ao fundador, que iniciou actividade em 
1994 virado para a área das instalações eléctricas. 
Enquanto loja de “porta aberta” nasce em 2001. O 
painel de azulejos situado na parede oposta à entrada 
combina com os tons escuros do chão e com o 
vermelho dos expositores: artigos, cores e exposição 
conferem ao espaço um rasgo de modernidade.  
 
 
 
 

J. Roma, Lda. 
Praça da Figueira, 12 - 1º 
Tel. 21 881 01 30 
www.jroma.pt 
 
Fundada a 05/09/1919 pela mão de João Roma, avô da 
actual proprietária - Maria Leonor Lobo, em conjunto com 
alguns amigos, vocacionaram o negócio para a área da 
engenharia hidráulica, mecânica e instalações eléctricas 
especiais. Hoje a “actividade primordial passa pela 
comercialização de produtos de instrumentação para a 

engenharia e equipamentos para o ensino experimental da Ciência”.  
 



 
 LuxLótus - Material Eléctrico, Lda. 

R. de São Cristóvão, 22 
Tel.  21 886 31 14 

 
Fundada em 2005, por Arlindo Tomás, que iniciou a actividade aos 
15 anos, “área que escolhi por gosto, afinal é a electricidade que nos 
move (…) é um ramo que não tem fim, nunca acaba!”, hoje conta 
com quase meio século de profissão. Talvez isso justifique que 
quase metade dos clientes tenham vindo do local onde 
anteriormente trabalhava e que veio a falir.  
 
 
 
 
 
 
 

Sealuz de Almeida, Soares, Parreira & Paiva, Lda. 
R. da Madalena, 77-79 
Tel. 21 887 20 75 
 
Fundada em 1968 pela mão do Sr. Parreira, actual 
proprietário, em sociedade com três amigos, Almeida,  
Soares e Paiva. Na época de apogeu “chegaram a ser 6 
pessoas a responder às solicitações do público da Baixa 
e sobretudo das empresas de construção civil, mas a 
crise do petróleo dos anos 70 acabou por ditar outro 

rumo”. Hoje o atendimento neste espaço de cerca de 30 m2 é feito pelo dono e pelo 
empregado, “o Sr. Amendoeira que completa este ano 40 anos de trabalho na Sealuz”   
 
 
 
 

      Silétrica, Sociedade Eléctrica Portuguesa, Lda. 
R. da Madalena, 176 

Tel. 21 886 60 12 
  
Fundada em 1955, no número 174 até 59/60, em 2008 
sofreu obras de remodelação e modernização. As 
paredes, totalmente forradas quase nem se deixam ver 
devido à quantidade de artigos criteriosamente expostos, 
tanto atende “o público do bairro como o institucional”.  
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