
 
CASAS  DE  ROUPA  INTERIOR,  ATOALHADOS  E  DE TECIDOS 
PARA  O LAR   DA   BAIXA  E  DO  CHIADO 
 
 
 
 
 
LOJAS  DE  TÊXTIL  LAR 
 
 
São duas casas com uma apresentação de excelência, ambas com uma decoração 
revivalista, graças ao mobiliário e arranjo de estabelecimentos do final do sec.XIX. São 
autênticas peças de património comercial. 
 
 
 Foto Luis Pavão 

Paris em Lisboa 
Rua Garrett  77 
Tel. 21 342 43 29 
 
A pala sobre a porta em leque pintado a preto, 
porta alta, a tabuleta de ardósia, com o nome da 
firma gravado a ouro, a barra de metal dourado 
ao comprimento das montras, dão um toque de 
distinção a este estabelecimento estilo secº XIX. 
Fundada em 1888, pertence à família Sousa 
Gomes, vai já na 3ª geração, sob a firma A.Sousa 
Ldª, mantendo o estilo e esmero próprios com 
que foi criada. Em 1999 remodelaram o 1º piso, 
para roupa de cama e quarto, mantendo a 

estantaria de madeira clara, de origem. A sobreloja para os têxteis de mesa e cozinha, com 
balcões dos anos 1970, os armários de origem e a loja de entrada para os têxteis de banho. O 
cheiro a cera da madeira misturado com as essências de banhos e de perfumes, dá ainda 
mais o toque a lar à Paris em Lisboa, um monumento à elegância com bom gosto no cuidar 
do enxoval. As várias montras são cenários lindos que mudam ao longo do ano. 
 
 

Teresa Alecrim  
Rua Nova do Almada 76 

Tel. 21 342 18 31 
 
Aberta em 2006 no espaço que foi da Camisaria 
Tufão, é vizinha da Livraria Ferin com quem 
partilha o mesmo gosto pelo antigo. Soalho no 
chão, balcão e armários em madeira de origem, 
uma coluna de ferro na esquina do balcão em L, 
é toda luz e cor dos atoalhados, é toda esmero 
pelas roupas muito bem dobrados, é agradável 
pelo cheiro a cera. Vende roupa de casa (banho 
e cozinha) e casacos, bolsas e echarpes de 
senhora. A D.Maria Emília e a D.Teresa, são as 
duas experientes empregadas, sempre prontas a bem atender.    
 



CASAS DE ROUPA INTERIOR E TÊXTIL LAR 
 
 
São os estabelecimentos de roupa interior para toda a família e de peças para o lar, ora mais 
com a figuração dum armazém, ora mais como loja, mas sempre repletos, com uma 
apresentação verdadeiramente transbordante de têxteis e peças. Aqui é geralmente seguida a 
máxima “só se vende o que se mostra” donde a exposição de quase tudo o que se tem, 
ficando ainda assim muito por expor.  
 
 
 

Armazens Afonso  
Rua de Stª Justa 7-11 
Tel.21 887 42 34 
 
Criada em 1975, a Afonso Costa, Mourão & 
Trindade Ldª, vende artigos para o lar, 
atoalhados, roupa interior para homem, senhora 
e criança, até enxovais para bébé, mas não 
tecidos a metro. Pela sua exposição tradicional 
de muitas e variadas peças, nas montras e no 
interior, é uma loja típica deste ramo. 
 
 
 

 
 
 

Alberto Ferreira dos Santos Ldª 
Pr. Figueira 13 

Tel. 21 886 72 54 
 
Fundada em 1958, hoje o neto dum dos 
fundadores e dois antigos empregados formam 
uma sociedade. É uma loja de «artigos de 
fancaria (confecções) e de fazendas nacionais e 
estrangeiras» mas actualmente vende tudo o que 
é roupa interior e exterior, roupa de bebé, roupa 
de cama e de banho, até barretes verdes e barra 
encarnada para campino e barrete preto para 
pescador ou saloio. O Sr. Higino David é o 
exemplo do vendedor simpático, atencioso, com a voz bem modulada, um tom claro e audível 
em toda a loja, para que as outras clientes também ouçam, porque “Não há segredos quando 
se quer atender bem! Aliás é o carinho que muitas vezes fideliza a cliente. Simpatia, dar 
confiança, dar conselho, é o que nos distingue neste ofício”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Casa Chocolateiro Confecções vestuário Ldª 
Pr.Figueira 9 A 
Tel. 21 886 66 19 
 
No gaveto da rua do Amparo com a Prª da 
Figueira terá origem nos meados do secº XIX 
como casa de retrosaria, malhas, bordados, 
meias e tendo agregado uma secção onde 
vendia chocolate em chávena, donde a 
designação com que ficou conhecida – 
Chocolateiro. Entre 1934 e meados dos anos 
1940 pertencia a Antão e Ramos ldª e então tal 
como hoje, uma casa de preços acessíveis e 

grande variedade de artigo, hoje mais de roupas para o lar e roupas interiores.   
 
 

Famarlix Ldª 
r. Fanqueiros 300 a 308 

Tel. 21 887 40 11/2 
 
Cresceu da fusão em 1986 da Manuel Alves 
Matos Ldª com a firma Artur Ferreira Peres Ldª, 
ambas fundadas em 1923. Com 40 
empregados, o jovem gerente e dono, o sr. 
Hugo Félix dirige a firma pertencente à família,  
o pronto-a-vestir no nº 300 da rua dos 
Fanqueiros e de roupa interior, lingerie, 
atoalhados, roupas de cama e tecidos a metro 
no nº 308. A decoração é simples, muito 
iluminada e de cores suaves. A fachada tem 
duas montras com porta ao meio, emolduradas com ferro forjado pintado a verde. Uma barra 
de apoio em cromado curvilíneo, dá um agradável toque de elegância à montra de cada lado 
da porta.  
 
 

Larveste – Comércio de Lavores e confecções Ldª 
Poço do Borratem 37-38 
Tel. 21 886 54 19 
 
É o típico armazém de roupas e têxtil para o lar, porta 
larga e única, abrindo a casa toda para a rua, substituindo 
a montra que não existe: toda ela é alegre e colorida, 
muito farta em toda a mercadoria, bem exposta em mesas 
baixas pela casa e nas prateleiras abertas, com aprumo e 
cuidado. Coluna ao meio sustenta o arco, balcão ao fundo, 
tudo com muita luz e bom arranjo, apresentação vistosa, 5 
estrelas, para artigos acessíveis: artigos para bebé, 
colchas, rouparia, cobertores, jogos, atoalhados, meias, 
malhas etc..  
 
 
 
 

 



Armazéns de Malhas da Madalena Ldª 
Rua da Madalena 241-243 

Tel. 21 887 20 66 
 
É o conceito de estabelecimento – roupas com 
drogaria e artigos de higiene pessoal – que 
testemunham a sua longevidade, armazém de 
revenda, muito corrente até aos anos 1980., 
confirmado pelas prateleiras em madeira rentes 
até ao tecto, montras e portas em madeira 
pintada. Associa batas, pijamas e camisas de 
dormir para uma clientela do bairro, mais para o 
idoso. O dinâmico empregado dos seus 60 e 
poucos anos de idade e 54 de trabalho sempre neste ramo, o sr. Joaquim Leocádio, dão o 
ânimo à casa, digna e antiga, encostada às escadinhas da rua da Madalena. 
 

Mário e João Ldª  
Rua da Madalena 222 
Tel. 21 886 63 16 
 
Hoje propriedade da Famarlix, foi criada por Mário 
Carmo Félix, c.1966 no nº 208 antes de mudar para 
aqui em 1970/71. 
 
 
 
 

 
Novaera – Ferreira, Vieira e Cardoso Ldª  

Rua dos Fanqueiros 176 
Tel. 21 887 39 73 

 
Desde 1961 a vender plásticos, tapetes e 
pavimentos sintéticos, foi uma firma de inovação e 
de boa gama de produtos na sua época e por 
longo tempo. Em 2006 foi cedida para Ferreira, 
Vieira e Cardoso Ldª  e reconvertida em loja de 
bordados, cortinas, têxteis e atoalhados para o lar. A fachada é a mesma, em estrutura direita 
de metal pintado a negro. A marca, figura o Atomium, o monumento construído em Bruxelas 
na altura da fundação da casa, sinal de modernidade com que esta firma se apresentou na 
época. 
 

 
 
Ponto Dourado  
R.Douradores 41-43 
Tel. 21 887 95 72 
 
Casa muito bem aprovisionada, inclui confecção na 
sua oferta, com uma montra larga e interior bem 
espaçoso, tem na fachada e no letreiro o “ponto” em 
néon – círculos em níveis sobrepostos - a fazer o 
ponto desta casa na rua dos Douradores, donde o 
amarelo do ouro da respectiva luz.  



Ponto 15 
Rua Assunção 15 
Tel. 21 887 79 06 

 
É o mesmo tipo de estabelecimento de roupa interior, 
jogos de cama e de banho, algum pronto-a-vestir e 
lingerie, todas com a mesma decoração muito própria, 
bem típico de 1960-70, abundante no artigo e no 
vitrinismo, luz de néon, montras largas que tanto mostram 
como deixam ver para dentro o que muito mais contem. 
Tudo bem arrumado para se ver bem, lado a lado, em 
igualdade de oportunidades para ser escolhido, tudo tão 
acessível e necessário que não se sai sem levar algo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Armazéns Ramos 
Rua dos Fanqueiros 145-149, R Vitória 1-5 
Tel. 21 887 88 17 
 
O Sr. Jorge Gonçalves, resiste incentivado por algumas 
clientes que ali vêm pois só ali é que encontram aquele 
artigo, bom, tradicional que não há nos centros comerciais. 
A decoração é caseira no duplo sentido em que é feita pelos 
empregados da casa, sr. Costa e sr. Adolfo e com artigos 
para a casa: toalhas de mesa, aventais, toalhas, 
penduradas com arte do tecto, o que dá um ar festivo ao 
estabelecimento. Fundada em 1938 por José Ramos dos 
Santos, a firma continua com sr. Jorge Gonçalves como 
marçano e em 1966 o patrão ofereceu-lhe sociedade em 
conjunto com um dos filhos.  
 
 

 
 
 
 
 
 
CASAS  DE  ATOALHADOS  e  de TECIDOS  
 
Mantêm ainda a venda dos mais variados tecidos a metro bem como a apresentação do 
estabelecimento bastante funcional.  
 
 

 
 



Tavares  
Rua dos Fanqueiros 61-71 

Tel.21 887 96 80 
 
Fundada em 1793 como Leite, Abranches & 
Cia Ldª, passa a ser de José Luis Nunes 
Ribeiro, empregado da casa que assume a 
totalidade da sociedade desde 1887. Bisavô do 
actual proprietário, não mais deixa de ser da 
mesma família até à actualidade, há 4 
gerações. Em 1965, passa a José, Ribeiro & 
Tavares Ldª. gerida por dois cunhados e hoje 
pelo filho e duas netas de um deles. Há muito 
que vende panos a metro: especializada em 
linhos e atoalhados de mesa – mas tambem tem vasto sortido de sarjas, flanelas, turcos, 
panos de lençol, estopas de linho, alinhados, adamascados, meios-linho, chitas de Alcobaça, 
cretones, etc. num total de 250 a 300 peças diferentes. Estabelecimento bem fornecido, que 
se estende muito para lá do que está à vista: um escritório encimado pelo retrato dos 
fundadores, um quadro de honra de participação numa feira industrial 1940 e largas mesas 
repletas de rolos e de peças, um mundo de tecidos, tudo para a confecção pela própria 
cliente. 
 
 

Tavares & Tavares 
Rua dos Fanqueiros 251-253 
Tel. 21 887 38 20 
 
A Casa Tavares & Tavares Ldª fundada em 1880, vende 
tecidos a metro: turcos, flanelas, lençois, chitas, linhos, 
alinhados, sarjas, lonas lisas ou às riscas, telas cruas para 
toldos. A diversidade dos artigos bem como as batas, 
fazem o renome da casa. Tem associado a casa de fardas 
e de roupas de trabalho. Com duas portas para a rua, dois 
pares de arcos interiores, cada par apoiado em sua 
coluna, com a mudança de propriedade em 2011, fez uma 
renovação que lhe dá brilho e modernidade.  
 
 
 
 
 

 
 
Armazéns Val do Rio 
R. da Vitória 20 – 24 
Tel. 21 887 70 81 
 
É um grande e antigo armazém de peças de 
atoalhados e jogos para cozinha e casa, duas portas 
grandes e entre elas uma tabuleta de vidro pintado, 
com o nome desta empresa quasi centenária. 
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