
RETROSARIAS  DA  BAIXA  E  DO  CHIADO 
 
 
 
 
 

Adriano Coelho ldª - Retrosaria 
Rua da Conceição 121 e 123 
Tel. 21 342 68 18 
 
Fundada em 1912 foi cedida em 1978 aos ex-empregados e 
actuais donos, Guilherme e Orlando. A variedade de artigos 
aqui é a chave do negócio: vende-se à unidade, ao 
centímetro e ao pormenor, milhares as referências de 
artigos. Os armários de origem e no tecto, de florão em 
estuque trabalhado, dão o toque de elegância.  
 

 
 
 
 

Alexandre Bento ldª - Retrosaria 
Rua da Conceição 67-69 

Tel. 21 342 86 13 
 
 
Criada em 1897, os artigos oferecidos são muito diversificados. 
O mobiliário é de origem, em madeira pintada a castanho claro, 
muitas gavetas e gavetinhas, o espaço tão bem arrumado que 
se torna acolhedor, repleto de surpresas e utilidades escondidas, 
que se vão descobrindo à medida dum puxar de gaveta certeiro.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ArquiChique de Coucellos & Coelho ldª – retroseiro 
Rua da Conceição 83 
Tel. 21 342 17 73 
 

Hoje empregada, é afinal como se fosse a sua loja, onde sempre trabalhou que a D.Maria 
Francisco se revê e sente bem, ali a trabalhar desde a sua juventude, e apoiada pela D.Flora, no 
atendimento. Fundada em 1935, guarda ainda a mobília e decoração de origem.  
 
 
 
 
 



 
Bijou de Augusto d’Almeida Herdº Ldª - Retrosaria 

Rua da Conceição 91 
Tel. 21 342 50 49 

 
Já vem de 1915, a data inscrita, 1924, terá a ver com as 
obras, misto de Arte Nova e rócócó – em cinza e vidros 
pintados. Hoje a Bijou faz jus ao nome ao abrir um novo 
segmento de vendas: as bijuterias e adornos pessoais. À 
entrada, penas naturais de galo ou de avestruz, lá dentro a 
seda bela-dona para colchas de Castelo Branco.  
 

 
 
Botão Dourado - Retrosaria 
Rua da Conceição 115 
Tel. 21 347 99 24 
 
 
Fundada em 1996 pelos mesmos donos da vizinha Adriano Coelho 
Ldª, foi Lavandaria Portugália até aquela data. A loja é de 1966, da 
autoria do arqtº Assunção Santos. A fachada tem colunas dóricas em 
pedra pintada de negro, encimada com um rebordo trabalhado 
também a preto. 
 
 

Botilã - Retrosaria 
Prª Figueira 18, 1º esqº 

Tel. 21 346 98 34 
 
 
A simpatia do pessoal condiz com a decoração: uma alegre 
loja em andar, de cores e expositores atractivos, onde 
brilhantes lantejoulas em vitrine circular à entrada, dão as 
boas vindas. Para alem de retrosarias, executa ainda uma 
série de serviços em roupa. 
 
 

 
O Brasão – Retrosaria e decorações ldª 
Rua dos Sapateiros 209 
Tel. 21 342 52 73 
 
 
Hoje ligada á OuroTexteis, é retrosaria e casa de franjas para 
cortinas e cortinados. Os armários e balcões são dum castanho 
claro, quatro arcos afloram junto ao tecto, tudo com uma boa luz, 
ambiente calmo de quem espera a sua vez para ser bem atendido e 
aconselhado. A exuberância das plumas, coloridas e exóticas, faz 
contraponto à organização e arrumação de toda a casa. 
 
 



Eduardo Gomes Ldª – Import. e export. de retrosaria 
Rua da Madalena 110 
Tel. 21 886 92 95 / 21 881 01 10 
 
È uma pequena mas bem provida loja de retrosaria. 
 
 
 

J.R.Silva ldª  retroseiro 
Rua da Conceição 95 

Tel. 21 346 24 12 
 
Fundada “no inicio do sécº.XX” mas com este nome desde 1947, a 
loja tem duas portas com uma parede e vitrine ao meio, em alumínio 
castanho, mobílias e obras de origem, tecto num estuque floreado, a 
simplicidade da casa condiz com o atendimento expedito.  

 
 

Lara Retrosaria 
r.Conceição 39 
Tel. 21 887 76 51 
 
 
Pequeno estabelecimento situado no lado nascente da rua dos 
Retroseiros. 
 
 
 
 
 

Luís S. Fernandes Ldª - 
Retrosaria 

Rua da Conceição 79-81 
Tel. 21 342 36 92 

 
Fundada c.1900-1910, tem uma decoração com fantasia: 
tecidos leves em cores suaves, espraiando-se de cinco 
arcos por cima dos expositores, cada pontuado com um 
chapéu de senhora na mesma cor. Na montra tules, plumas, 
rendas em atractiva exposição.  
 
 
 

Retrosaria e Tecidos Marques, Sequeira ldª 
Prª Figueira 4 e 5, 2º 
Tel. 21 324 17 20 
 
 
É o caso de um estabelecimento em andar, sempre no mesmo local 
desde a fundação em 1928, armazém de tecidos nacionais, alpacas 
inglesas, casimiras, sarjas, entretelas, linhas, forros, lãs, tudo para 

confecção, principalmente para homem, retrosaria, roupa interior. Tudo num arranjo funcional 
mas tradicional, de grandes prateleiras com as peças de tecido, de 30 , 50 m enroladas.  



NARDO – Retrosaria, tecidos, chapéus e acessórios de moda  
Rua da Conceição 62-64 e 87-89  
Tel. 21 342 13 50 / 21 342 58 35 

 
A Batista & Reis Ldª fundada em 1947 é hoje detida por pai e 
filho. A loja mais antiga foi renovada em 1992, a nº 62: balcões 
de madeira clara e linhas modernas, amplas montras, tornam-na 
na loja mais moderna nesta rua. No nº 87 fica a retrosaria 
clássica e tem na sua grande caixa registadora National o seu 
ex-libris. 
 
 
 
 

Entretex Ldª – Produtos Têxteis – comissões, consignações, 
e conta própria Ldª  
Rua do Crucifixo 76, 1º dtº 
Tel. 21 346 78 27 
 
Fundada em 1950 é especializada em forros, botões para a 
industria têxtil e artigos para a confecção, em tempos para 
revenda, hoje também a retalho. São os estilistas e 
costureiros que fazem o grosso das vendas desta firma de um 
homem só, o sr. Ângelo Luís, hoje dono, antes empregado.  
 

 
 

Ferreira & Quintas Ldª 
Poço do Borratem 

 
 
É uma casa em que o mais especial é o mostruário de 
bordados feitos à mão Guipur feitos na Suíça, importados 
directamente e há muito esperando por uso, cada vez mais 
improvável. Fundada em 1926, passou para aqui em 1974, 
foi loja de retrosaria, vendendo fios para crochet e de ponto 
de cruz .  
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