
PADARIAS    DA  BAIXA  E  DO  CHIADO   
 

Padaria e Pastelaria Caneças Ldª 
R. Bernardino Costa 36 
Tel. 21 346 94 88 
 
Foi Leitaria Caneças, fundada em 1923, convertida em 
padaria em 1984 por José Manuel Almeida, que com a 
mulher, tomou e reconverteu em padaria, a 1ª do género 
em Lisboa, de pães variados e inovadores, com fabrico de 
pão à vista do cliente. A decoração das montras é sazonal 
e criativa, feita à base de massa-pão, pelo próprio padeiro. 

Na parte interior, o snack-bar, para refeições rápidas.  
 
 

Panificação do Chiado  
Cçª do Sacramento 26-32 

Tel. 21 342 40 44 
www.panificacaodochiado.pt  

 
È uma loja tecto alto, montras e porta em moldura de 
ferro verde, pintado a verde, com o fabrico na porta 
ao lado. Desde 2001 é de Vitoria Crespo, que 
renovou a loja mantendo a traça antiga, ensina a 
fazer pão a crianças, lançou novos pães e bolos. 
Fundada em 1919, um mestre padeiro vindo de Viena 
de Áustria, introduziu as vianinhas e chegou de ser 
propriedade da fábrica de farinhas Nacional. 
 
 

Padaria Levante 
R. Remolares 39-41 
 
 
Depósito de pão da Panificação de Marvila, é o típico estabelecimento 
deste tipo de meados do séc. XX: pedra de liós branca e limpa, no 
balcão e na bancada atrás, uma balança como único instrumento; na 
esquina montras vazias e abertas, pois não há tempo para expor o pão – 
assim entra, logo sai!  
 
 

 
Padarias Pregal – Padarias Reunidas da Graça e 

Alfama Ldª 
R. Madalena 228 e 83 

Tel. 21 887 30 37 
 
È a versão actual de padaria associada a cafetaria e 
pastelaria, decoração recente: dum lado tem as prateleiras 
com os diversos tipos de pão, balcão luminoso, alto e 
atractivo com variedade de bolos; no outro lado, um 
balcão para consumo em pé de cafetaria, atendido pela 
mesma vendedora, de uniforme e touca.         
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