
 
 
SEX-SHOP  E  CASAS  DE  RELAX  DA  BAIXA  E  CHIADO  
 
 
 
 

Megasex I – (ex - Príncipe Negro) 
Calçada da Glória, 2 
Tel. 21 347 07 01 
www.megasex.pt 
 
Em frente ao Elevador da Glória, disponibiliza bar, sex-
shop, peep show, solo-cabinas e vídeo-cabinas, nele se 
filmou cenas do “Filme da Treta”, adereços em programas 
do Herman José e foi palco de desfile de moda para o 
programa Flash Moda. 
 

 
 
 
 

Megasex II 
Calçada do Carmo, 45 

Tel: 21 342 18 60 
www.megasex.pt 

 
Dos mesmos donos do Megasex I, abriu em 1998 com 
sex-shop, peep-show, solo-cabinas e vídeo-cabinas. 
Estabelecimento em forma de túnel com abóbada de 
berço, à entrada um balcão e expositores em toda a 
parede e no meio do espaço em comprimento para 
exposição-venda de produtos. Ao fundo, três degraus dão 
acesso às vídeo-cabines.   
 
 
 
 
 
 
 

ContraNatura 
Rua dos Correiros, 167 
Tel. 21 343 07 86 
www.sexmail.pt      www.contranatura.pt  
 
Duma cadeia de 4 lojas em Lisboa, oferece gifts, óleos 
de massagem, afrodidíacos, roupa e lingerie sexy,  
filmes, jogos e brinquedos eróticos, para um publico 
variado. 
 

 
 
 



ContraNatura  
Rua Nova da Trindade, 26 

Tel: 21 342 41 26 
www.sexmail.pt     www.contranatura.pt 

 
O exterior, pelas suas amplas e vistosas montras, com 
manequins de corpo inteiro vestidos com ousadas e 
sugestiva roupas e lingerie, tornam-no atraente a todos os 
olhares e agradável a variados gostos e fantasias. 
 
 
 
 
 
 
 

Sexyland - Animatografo do Rossio 
Rua dos Sapateiros, 225-229 
Tel. 91 395 49 59  
 
Ocupa o emblemático Animatógrafo do Rossio, edifício 
classificado, de 1907 com azulejos de M.Queriol e Jorge 
Pinto, em madeira trabalhada em Arte Nova. Tem produtos 
eróticos, cabinas com vídeos disponibilizando 40 
programas, peep-show, show privado (private dance). 
 
 

 
 

Wayang Center de Lisboa 
Rua da Madalena 215 

Tel: 21 886 18 96  -   93 626 72 31 
 www.lisboa.wayangcenter.com 

 
Pertencente à Besatki Terapias, Lda, segundo o seu sítio 
na net, o Wayang Center é um centro exclusivo de 
massagem, com instalações que se destacam pela sua 
requintada decoração e pelo cuidado com as tonalidades 
para proporcionar uma perfeita fusão sensorial, seguindo 
os princípios do Feng Shui.  
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