
 
 
ORTOPEDIAS  DA  BAIXA  E  DO  CHIADO 
 
 
 

 
Ortopedia da Baixa (Antiga Ortopedia Azevedos)  
R.1º Dezembro 41-43 
Tel. 210 306 028/37 
 
 
Pertence ao grupo Dietimport SA desde 1992 mas foi antes 
a secção ortopédica da Farmácia Azevedos, mesmo em 
frente. Apresenta a fachada e interior de origem (inicio 
séc.XX?) com estantes antigas e um imponente arco 
abatido ao fundo do estabelecimento.  

  
 
 
 
 
 

Ortopedia  do Caldas  
artigos ortopédicos-medicinais Ldª 

R. Madalena 148 
Tel. 21 887 90  44  

 
 
Vende artigos de podologia, ortóteses e próteses, tem fabrico 
por medida alem de meias elásticas, canadianas,  
caracterizando a casa a atenção prestada e a experiência do 
seu dono.  
 
 
 
 
 
 
 

José Gomes Sapateiro Ortopédico 
R. Terreirinho 23 
Tel. 21 886 81 53 
 
 
É um homem na casa dos 60 anos, experiente, forte e de animo, 
na sua loja pequena mas repleta de trabalho, formas e 
maquinas: faz calçado ortopédico por medida, com molde em 
gesso e dai prepara o sapato, experimenta, corrije.  
 
 
 
 
 



 
 

Ortopedia Madalena Ldª 
R. Madalena 190 
Tel. 21 887 13 72  

 
 
Vocacionada para as próteses ortopédicas, mais que 
qualquer outra das suas congéneres  vizinhas, tal se deve 
por estar ligada ao Centro de Ortopedia Fénix  que possui 
oficinas e fabrico próprio. Abriu em 1967 e apresenta uma 
loja muito bem exposta e com uma gama de artigos de 
qualidade.  
 
 

 
Ortopedia Manuel Martins (Sucrs.)  
R. Madalena 170 
Tel. 21 886 65 35 
 
Criada em 1897, foi a 1ª e mais antiga ainda existente, 
teve uma equipa de 24 operários e especialistas no fabrico 
de aparelhos de marcha, cintas, fundas, etc. Tudo é antigo 
e de origem: o arco com a inscrição do nome da firma e o 
desenho das medalhas com que foi galardoado, as 
estantes e armários, de madeira, o gabinete de consulta.     

 
 
 

Casa Mercedes  Ortopedia 
R. Madalena 158-160 

Tel. 21 886 18 65   
 
È a firma da rua mais vocacionada para o fabrico por 
medida de cintas, soutiens, fundas e todo o trabalho de 
costura medicinal, feitas em bom algodão e licra: cintas 
para hérnias, para a coluna, para calostomias, para 
hérnias lombares, etc. Faz tambem espartilhos para teatro 
em cetim ou forrados de rendas para actrizes.   
 
 
 

Orto  Santos – Comércio de artigos ortopédicos Ldª 
R. Madalena 154 A 
Tel. 21 887 56 30  
 
Carlos Santos é um experiente comerciante destes artigos, 
trabalhando desde 1961 neste ramo, abriu a firma em 1985. 
Faz manutenção e pequenas reparações, comercializa 
ortóteses. A apresentação do estabelecimento é agradável e 
moderna, remodelado em 1994 a que foi acrescentado um 
gabinete em 2007, expõe também bonitas meias-descanso 

que não só fazem bem como embelezam as pernas.   
 
 



 
Sano-Técnica Ldª 

R. Nova Almada 61 
Tel. 21 321 93 94 

www.sano-tecnica.pt 
 
È uma firma de venda e distribuição de equipamento 
hospitalar e médico, fundada em 1938 pelo 
Sr.Oliveira e ainda na posse das 3 netas. Vende 
também artigos de ortopedia, instrumentos cirúrgicos, 
sapatos, artigos para bébé e uma grande variedade 
de artigos de saúde e bem-estar. Fornece hospitais, 
clínicas, lares e particulares.  
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