
LOJAS  DE  JOGOS  E  BRINQUEDOS  DA  BAIXA  E  DO  CHIADO 
 
 
 

 
Bazar do Povo Thadeus Ldª 
R. Ouro 148 – 150 
Tel. 21 342 28 11 
 
Fundada em 1860, está aqui desde 
1991, hoje única na Baixa especializada 
em modelismo e ferromodelismo. «São 
pessoas dos 0 aos 99 anos que aqui 
vêm, mais os de 50 anos para cima, 
comprar este modelos, no geral clientes 
fiéis, antigos, tanto novos como velhos» 
diz Cidália Santos a experiente 
vendedora destes modelos, que 
aconselha e orienta, se solicitada. Nos 
comboios a colecção compõe-se de 

linhas, transformadores, máquinas, carruagens, vagões; no modelismo automóvel temos os 
carros, as motas, os capacetes, a formula 1, as pistas de carros, os carros especiais, como os 
de bombeiros. Mas o encanto desta loja – a única sobrevivente duma plêiade de muitas outras 
que havia nesta rua – vai também para os brinquedos e jogos infantis e juvenis.   
 
 
 
 

Imaginarium 
Armazéns do Chiado, Lj. 4.05 

Tel. 21 347 93 41 
www.imaginarium.pt 

 
È um pequeno espaço para o muito que contem, com 
uma entrada original: uma para os adultos e ao lado uma 
mais pequena para os miudos, tudo em azul! Tudo está 
arrumado por secções: artes e criação, ar livre, bonecos 
e personagens, profissões, jogos, profissões, musica e 
teatro, ciência e natureza, animais, etc. Aberto em 1995, 
marca espanhola, tanto propõe livros a ensinar os pais e 
educadores a brincar, como propõe jogos e brinquedos, 
«tudo o que acenda a imaginação,  tudo para divertir 
mais e melhor, ao mesmo tempo que forma e 
desenvolve a criança». E esta loja, que tanto agrada a 
pequenos como a grandes, tem o objectivo, conseguido, 
de formar enquanto diverte, sem jogos electrónicos nem 
bélicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kitty Store - Hello Kity 
R. Nova do Almada 15 
Tel. 21 347 60 70 
 
Aberta em 2007 com decoração de Pedro de 
Vasconcelos, propriedade de Vasconcelos e Styliano 
Ldª, é uma loja que encanta todos os que passam, só 
dedicada a Hello kitty, que mais agrada pela candura 
da própria imagem da Kitty, doce e meiga, sem boca 
mas duma expressão que sorri com o rosto, com os 
olhos. A decoração é a base de branco, vermelho 
vivo, rosa, lilás, em 3 salas distintas, em que a ultima 
é para projecções e eventos. «É uma alegria ser 
vendedora da Hello Kitty» diz Manuela Candeias que 
revive o momento mais tocante em que uma pequena 
chinesinha que ainda mal andava, deu ali os seus 
primeiros passos quando feliz correu para dentro da 
loja ao ver a boneca, exclamando «Kitty, Kitty!». E a 
loja surpreende muito os miúdos e graúdos, mormente 
os turistas, imagem mundial que é.  

 
 
 
 
 

Panchito - Vicente, Pimentel e Quintãs Ldª 
R.Prata 196 

Tel. 21 887 73 86 
 
João de Sousa fundou e o filho Carlos Sousa continua, 
uma marca bem na memória dos lisboetas de meados do 
séc.XX que evoca a simpática figura do pequeno 
mexicano, de sombrero e manta! Iniciou na Tvª Barros 
Queirós antes de 1955 e está aqui desde 1968/9. Com 4 
grandes montras, excelentemente exposta na esquina, o 
interior está repleto coloridos e variados brinquedos e 
jogos populares para todas as idades, nada de 
electrónicos ou digitais, a atrair pequenos e adultos: estes 
para oferecer, aqueles para os levar a comprar… e a 
sonhar! 
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