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Boavida Ldª – Alimentação para animais 
R.S.Paulo 37 
Tel. 21 346 22 15 
 
Existe desde meados do séc.XX, foi mercearia 
antes de se converter em “casa especializada em 
sementes para alimentação de aves canoras das 
melhores procedências nacionais e estrangeiras”. 
Depois integrou as rações para cães e gatos, por 
idades, de que 5 grandes sacos, são a mais 
destacada oferta, diariamente colocada na frente 
da loja, tapados por tampas transparentes para 
evitar o seu assalto pelos pombos da area! Por 

cima as gaiolas suspensas, de vários tamanhos, cores e feitios, para diversos tipos de aves 
completam o atractivo da casa. O Sr. Custódio Tabuada, o gerente, procura «dar soluções 
para bem tratar, bem alimentar os animais, conhecer o cliente e conhecer o animal».  
 
 
 
Mendes & Caeiro Ldª - equipamento escritório 

Cçª Ferragial 2    
Tel. 21 347 39 61     www.mendes-caeiro.com 

 
Fundada em 1917 pelo avô do actual sócio-
gerente Pedro Witt Caeiro, aqui desde 1936,  é 
uma  casa que representa em exclusivo maquinas 
de destruição de documentos e de informação, 
sistemas de encadernação para gráficas e 
universidades e equipamento para plastificação e 
encadernação, alem de acessórios e consumiveis. 
Dá assistência técnica e diz ser “a mais antiga em 
actividade”. Hoje vende por internet, para 
escritórios e serviços. O espaço é simples e 
funcional, na entrada uma pequena exposição do 
muito que a empresa tem para apresentar, mas o sitio na net mostra muito mais. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Rolimaque  - maquinas registadoras, de escrever e de 
calcular 

R.Douradores 222, 2º 
Tel. 21 886 66 42,   96 306 57 76 

 
Vende acessórios e consumíveis (tinteiros, toners, filtros, 
fitas, rolos de papel, etc) para máquinas de escrever, 
calculadoras, máquinas registadoras. Programa, repara, dá 
assistência, mormente às marcas Olympia, Brother, Casio. 
Fundada c.1971 pelo Sr. Sousa Martins homem dos seus 70 
anos, com larga experiência em máquinas de escrever, 
calculadoras, registadoras, fez programação e montagem de 
computadores. Uma das primeiras grandes encomendas foi 
de computadores para a GNR: «Comprávamos as peças e 
depois montávamos aqui – 8 operadores comigo, nos anos 
1980 – que vendíamos com o R de Rolimaque. Hoje trabalho 
sozinho para comércios, armazéns, escritórios, mas há 
muita entre-ajuda entre colegas na busca de peças e de soluções e se eu não tenho indico 
quem tem».  
 
 
 

SuperVidros  de Santos &  Santos Ldª   
Vidraceiro e molduras 
Cçª Ferragial 3 – 5     
Tel. 21 322 08 30/1       www.supervidros .pt 
 
Fundada em 1979, é a vidraria tradicional, com a 
oficina atrás, muitos espelhos e quadros expostos. 
Oferece «Vidros temperados, duplos, laminados, 
anti-fogo, espelhos incolor bronze, verde, gris, 
azul, rosa, novo ou velho, banheiros em vidro, 
guardas-escadas em vidro, mobiliário em vidro, 
portas, montras, clarabóias, tijolos de vidro, 
molduras e pass-partous por medida, etc», única 

casa do ramo hoje na Baixa e Chiado quando existiram muitas mais! 
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