
 
FRUTARIAS E  CHARCUTARIAS  DA  BAIXA  E  DO  CHIADO   
 

 
Cabaça do Mel Ldª – mini-mercado 
Tr.  Cotovelo 6 
Tel. 21 346 82 70 
 
É uma típica frutaria, bem expostas as caixas na 
frente em caixas bem arranjadas, duas portas, com 
tapete verde que conjugado com o toldo, dão um 
realce únicos ao estabelecimento, no seu canto 
sossegado, a um passo da movimentada rua do 
Arsenal, na Trª do Cotovelo. O nome, bem achado, 
tem  na cabaça pendurada no 1º arco do interior da 
casa, o seu emblema.  

 
 
 
 
 

Frutaria Bristol  
R. das Portas de Stº Antão 57 

Tel. 21 342 46 37 
 
Aberta por volta de 1924, hoje vende lampreia entre 
Janeiro e Abril, os vinhos em garrafa, sumos e 
saladas de fruta todo o ano, caixas expostas à porta 
atraem quem passa. O nome deriva do antigo Clube 
Bristol que existiu por cima, no 1º andar. A 
remodelação de 1992 trouxe um colorido jogo de 
azulejos e um painel ao fundo da casa, com data de 
fundação enganada. 
 
 
 
 
 
 
 

Pérola do Arsenal   
R. Arsenal 94-96 –  Bacalhoaria e Mercearia   
R. Arsenal 150 – Charcutaria, Frutaria, Garrafeira 
Tel. 21 342 79 38 
 
Fundada em 1954 como bacalhoaria, associada a 
empresa de pesca do bacalhau, hoje tem duas lojas - 
uma mercearia fina e garrafeira, com uma secção de 
bacalhau, peixe seco, atum em barrica, o bacalhau em 
salmoura ou refrigerado. Já a loja no nº 150 fundada 
cerca de 1964, é um mini-mercado, frutaria, com 
vistosa e suculenta exposição de caixas de frutas à 
porta,. 

 
 



 
Charcutaria e snack-bar Tábuas Ldª 

R.  Barros Queirós 45 – 51 
Tel. 21 342 61 69 

 
É a última duma série de casas da cadeia Tábuas, 
dos anos 1960, no estilo da mesma época: balcão de 
snack em boa madeira maciça, com embutidos 
geométricos, candeeiros suspensos, fruteiras 
aparatosas também em madeira, toda a maquinaria 
reluzente, lavatório em pedra negra. Ao lado, a 
charcutaria também prima pela apresentação: um 
contínuo balcão-frigorifico onde se exibem queijos e 
enchidos regionais, especialidades da casa.  
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