
CASAS   DE   FERRAGENS   E   DE   FERRAMENTAS   
DA  BAIXA  E   DO   CHIADO 
 
 

Brilhipotencia 
R.S.Paulo 46 - 48 
 
Abriu em 2011 secção especializada em máquinas e 
ferramentas, da casa-mãe em frente, «pois estamos na 
Boavista, zona especializada neste tipo de equipamentos». O 
tecto antigo é em estuque trabalhado com ramos e florões, 
hoje pintados, contraste curioso e delicada decoração para 
uma firma de máquinas-ferramentas. Estas artisticamente 
expostas em vários espaços nas paredes iluminadas ou pelo 
estabelecimento, são uma atracão para profissionais e 
amadores: as ferramentas, antes de serem instrumentos de 
trabalho, são peças admiradas pelos homens! E este 
estabelecimento demonstra-o bem. 
 
 
 
 

Caromel  
R. Comércio 24 – 30 

Tel.21 887 86 15 /  96 671 72 06 
 
Bem localizada na esquina da R.Fanqueiros com a 
R.Comércio, tem 5 amplas montras que alem das utilidades 
expõem algumas curiosidades – como sinos e sinetas, 
peças para a vinicultura ou balanças antigas. Tomada em 
1996 pelos sócios Carlos e Mesquita donde Caromel e mais 
dois outros associados, onde desde 1921 funcionou uma 
casa de ferragens e ferramentas a Garcia, Ribeiro & Cruz, 
fazem chaves e têm tudo o que é útil. «Bem servir é o nosso 
lema, ter de tudo para o cliente levar algo, não somos 
especializados, mas explicamos, montamos, ajeitamos, o 
cliente já leva tudo feito, graças aos nossos dois 
empregados, a chave deste bom atendimento».     
 
 

Costa & Costa Ldª 
R.João das Regras 1 – B 
Tel. 210 992 916 
 
Em 1922 Antonio Manuel Luis Costa, avô da 
actual dona, Maria Filomena R.Costa, abre esta 
firma de ferragens no rés-do-chão. Em 1993 é 
remodelada e expandida para o 1º andar, 
aumentando a área de exposição e passando a 
auto-serviço. A sobre-loja com escada de metal 
e um pavimento com “montras”, isto é com 
vidros, é já uma exposição em si, dado o pouco 
espaço. Especializada em “ferragens pretas”, 
torneiras e conjuntos para casas de banho e 

cozinha, etc, faz imitações de antigas peças e tem peças com marca própria, Costa & Costa 
alem de muitas marcas nacionais e estrangeiras. 



Casa Guedes – Guedes Silva & Guedes Ldª 
R. Portas de Sº Antão 32 – 36 

Tel. 21 342 05 94   /   93 444 2585 
www.ferragensguedes.com 

 
Luis Guedes da Silva fundou a firma em 1922 
onde comercializava o que fabricava nas suas 
fundições e de que ainda se conservem os 
moldes. A casa, de paredes forradas de caixas 
de madeira com as peças expostas, no geral em 
latão reluzente, contrastam com a madeira 
escurecida pelo tempo. É reputada pelas suas 
ferragens para portas e móveis em muitos 
estilos, sobretudo para restauros. As obras mais 
notáveis que forneceu foram as ferragens para a Fragata D.Fernando e Glória e para os móveis 
da Sacristia da Igreja de S.Nicolau. Candeeiros e lanternas completam a oferta bem como 
alguns móveis em metal. A fachada, simples mas elegante, tem o Guedes em tubo de ferro 
sobre a porta e no chão, a marca empedrada na calçada à portuguesa.  
 
 
 

Ferragens G. Lemos  Ldª 
R.Madalena 103 - 105 
R.S.Antonio à Sé  2 – 12 
Tel. 21 886 63 19 / 93 41      www.viuva.com 
 
Empresa grossista de ferragens fundada em 1948 é 
consolidada e expandida como Viúva C.Ferreira Pires Ldª e 
mais tarde é criada a Ferragens G.Lemos como retalhista 
que abre a loja na R.Madalena em 1975. As montras com 
artigos em cobre e latão - sinos e sinetas, cataplanas, 
alambiques, copos, caçarolas, tachos reluzentes, têm 
sucesso junto dos turistas. Tem tudo para os profissionais 
de pintura, agricultura, construção, industria, pedreiro, 
serralheiro, torneiro, canalizador, marceneiro, carpinteiro, 
mecânico, jardinagem, ou para os simples amadores de 
bricolagem. São mais de 28 mil referências, bem como 
fogões de sala, recuperadores de calor e salamandras 
nestas 2 grandes lojas com o lema “servir bem e bem 
servir, estar perto do cliente e nunca dizer não”.  

R.Madalena 103 - 105 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R.S.Antonio à Sé  2 - 12 
 
 



Loja de Ferragens José M. de Almeida Duarte 
Cçª do Combro 3    
Tel. 21 347 67 62 
 
Fundada em 1836, passou por 2 familias de 
proprietários, antes de chegar em 1990/1 ao 
actual proprietário José Manuel de Almeida 
Duarte, que manteve a designação Antiga Casa 
J.A. de Oliveira Braga. Foi sempre uma firma de 
ferragens e ferramentas desde a fundação.. 
Localizado entre os bairros antigos da Bica e 
Bairro Alto, vende algumas peças antigas bem 
como muita coisa para restauros e obras de 
remodelação. Mas chaves, canhões, 
fechaduras, torneiras é que lhe valem a 

designação por que é mais conhecida - casa das chaves - casa pequena e simples mas 
atractiva pela exposição e procurada pela utilidade nas horas precisas.   
 
 

Mundo das Ferramentas –  
Adelino Costa  & Filhos Ldª 

R. João das Regras 3 B 
Tel. 21 882 13 47 

 
Ampla loja, com uma excelente escolha de 
máquinas e ferramentas eléctricas, bem 
expostas na montra e nas paredes, um 1º andar 
repleto de mais máquinas e ferramentas 
especializadas em jardinagem, serralharia, 
mecânica, marcenaria, construção, etc. Fornece 
oficinas e pequenas empresas, profissionais e 
amadores que aqui também vêm buscar 
materiais de consumo e algum conselho. Fundada por António Manuel da Costa, avô do actual 
dono Adelino Costa, este fundou em 1970 com o pai o «1º supermercado de máquinas e 
ferramentas em Lisboa», a que agregou mais 5 estabelecimentos com o mesmo nome em 
Lisboa e arredores.  Empresa na 3ª geração, já tem a 4ª geração a colaborar. 
 
 

Silmosi 
R. Conceição 9 
Tel. 21 887 20 40 
 
Fundada em 1946 por Silva, Morais & Simões donde – Sil - Mo -
Si. É a típica casa de ferragens: de balcão corrido com balança 
ao centro, está toda revestida de alto a baixo por armários de 
madeira escurecida – caixas que contêm a peça pendurada à 
vista. Assim tem tanto de regular – a simetria das caixas e das 
prateleiras, em pinho brilhante do uso – quanto de variado – as 
peças que se expõem, diversidade na continuidade! A fachada é 
simétricamente dividida pela porta. As letras cursivas da marca 
no topo da fachada, dão o toque colorido. A Silmosi foi sempre 
útil a muita gente, donde este ar fatigado de hoje, mas ainda e 
sempre pronta a servir, ali à mão, sobretudo dos profissionais e 

amadores de bricolagem e a todos, o fabrico das chaves no momento.                  ©  CML/GEO      
  Outº 2011 


