
LOJAS  DE TEXTEIS  PARA  DECORAÇÃO,  DE  CARPETES  E  TAPETES   
DA  BAIXA  E  DO  CHIADO 
 
 

 
Critério – Huser2 Decorações Ldª 
Prª da Figueira 10 1º 
Tel. 21 886 71 56 
 
Vende tecidos para decoração e estofos, desde carpetes a  
varões e acessórios para este tipo de confecção. Resulta da fusão 
operada em 1992 entre a Humberto Serrano da rua da Palma com 
a Critério, criando a Huser2 Decorações Ldª. Tudo exposto em 
múltiplas salas, grandes cartazes a pender das janelas, no 1º 
andar, reclamam a atenção da gente que passa.   
 
 
 
 
 

 
Jorge Ferreira & Carvalho  Ldª – armazéns de artigos para 

estofadores e decoradores  
R.  D. Duarte 2, 1º e 2º andares 

Tel. 218 877 072  
 
Fundada em 1941, sendo a década de 70 o apogeu da 
actividade. Na porta do prédio, várias vitrinas fazem a montra 
do muito que há em cima: tapetes de parede, num estilo - 
gobelin - que já pouco se usa mas que fez moda até aos 
anos 70, tecidos para cortinados, estofos e reposteiros em 
cretones, damascos e veludos. Mas a coroa de glória da 
casa foi o restauro da estofaria do Teatro S. Luís, dos Palácios de Queluz e da Ajuda, além de 
muitos outros hotéis e museus.  
 
 

Liane – Indª e Comº de plásticos e tapeçarias SA 
R. de S. Nicolau 5 – 13  e  R. dos Fanqueiros 146 
Tel. 21 887 92 61 
www.liane.pt 
 
Fundada no final do séc XIX, por Lucinda de Sousa passou à 
filha Liana de Sousa - que veio a dar o nome à firma - como 
oficina de chapelaria na rua do Diário de Notícias. No final da 
2ª Guerra Mundial o negócio de chapéus decaiu, pelo que 
passaram a abraçar a confecção de fardamento e, desde 

1948/50, a importação e comercialização de plásticos para revestimentos e pavimentos. Na 
actual morada desde 1960; na R.Fanqueiros as tapeçarias e pavimentos e na R. S. Nicolau os 
cortinados, estofos e têxtil para cama, com uma oficina de confecção e decoradora própria. “O 
nosso lema tem sido respeitar e manter o que de bom está e alterar para melhor, modernizar, 
empreender, sempre que conveniente”.   
 



 
Marques, Rodrigues & Cia. Ldª 

R. Fanqueiros 212-216 
Tel. 21 882 16 98 

 
 
Vendeu carpetes, tapetes, passadeiras, pavimentos plásticos desde 
1918 até 2009. O reclamo em vidro espelhado e pintado, vermelho, 
branco e negro, na fachada, são o ex-libris da firma..  
 
 
 
 
 

M. Batista Ldª – Decorações 
R. da Vitória 11 
Tel. 21 887 86 63 
 
Fundada em 1945 por Manuel Batista, em 1975 fica com 
uma área de mais de 200 m2 em cada piso, com quatro 
montras e três entradas. Explorou a secção de tapetes e 
carpetes da Casa Africana até cerca de 1980, hoje faz 
colocações e decorações por pessoal próprio. Nos 
Arraiolos as Rosas de Portugal e os clássicos de desenho 
tradicional, são as mais procuradas.  

 
 
 

Superdecor - Oliveira & Pinto, Ldª   
R. da Prata 172 

Tel. 21 887 74 48 
www.superdecor.pt 

 
Vasta loja de r/c e 1º andar, com variada exposição, em espaço 
amplo, tem um chão de granito polido, rasgadas montras de alto 
abaixo, franca iluminação, o que dá um ar de grandeza que os 
tapetes requerem. O slogan da firma “Casas com vida” está já 
patente no estabelecimento. Tem catálogo e atelier próprio e 
muitas senhoras, voltam à procura de tecidos que compraram quando montaram a sua casa, há 
meio século atrás …  
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