
LOJAS  DE  TELEMÓVEIS   E  DE  OPERADORAS  DE 
TELECOMUNICAÇÃO   DA  BAIXA  E  DO  CHIADO 
 
 
 

Medotil Ldª 
R.Augusta 98 
Tel. 21 342 21 66 
 
Fundada por Hélder Pinto Ferreira, é uma firma bem 
sucedida, pela localização e pelo modo como acompanhou 
a inovação desde os anos 50-60: electrodomésticos, TV, 
vídeo, aparelhagens de musica, discman e desde 2000 
exclusivamente os telemóveis. Tem uma agradável 
exposição, clara e ligeira, que lhe amplia o espaço, paredes 

forradas com madeira clara, o todo leve e agradável.   
 
 

Vodafone 
Rossio 4 e 5 

 
Loja agradável para o cliente: ar condicionado, musica 
suave, espaço com assentos, uma bela imagem urbana a 
toda a extensão da loja, vitrinas em vinil, expondo 
atractivamente telemóveis e os seus acessórios. Uma caixa 
automática de carregar telemóveis, é alternativa aos  
guichés com atendimento personalizado. A cor da empresa 
é o vermelho, chamativo mas não chocante. A fachada, com 
montra e porta em vidro é em pedra branca.  
 
 

Optimus 
Rossio 19 – 20 
Tel. 93 681 01 98 
 
Na loja de paredes forradas a vinil branco, três funcionários 
vendem telemóveis e seus acessórios, fazem contratos ou 
carregam cartões a uma clientela que não para de passar. Na 
fachada em pedra branca, o reclame da marca a laranja, sobre a 
montra e a porta em vidro, sinalizam com elegância a operadora 
de telecomunicações.  
 
 
 

The Phone House 
Rossio 40 

 
Fundada em 1989 na Grã Bretanha como Carphone 
Warehouse Group, em 1996 internacionaliza-se sob a 
actual designação e em 1999 chega a Portugal, como 
retalhista independente de comunicações móveis, fixas e 
internet, aparelhos para orientação GPS. Nesta mesma 
loja de gaveto existiu até aos anos 1990 a Toledana, casa 
antiga e reputada de cutelarias.  



The Kamal Phone Shop 
R.Loreto 2 
 
Situada no edifício onde existiu a Manteigaria União, 
fachada de cantaria lavrada e portas em ferro 
artisticamente trabalhadas da transição do séc.XIX-XX. É 
um comércio familiar de venda de telemóveis, seus 
acessórios e reparações. Decoração simples, várias 
vitrinas expõem os artigos por operadoras e por níveis de 
preços. Tem ainda uma sala para acesso à internet.  

 
 

TMN 
Armazéns do Chiado, 4º piso 

 
Ali desde o inicio dos anos 2000, é uma vistosa loja, quer 
pelo tamanho, como por toda a decoração e iluminação. 
Com seis empregados, repartidos entre a PT e a TMN, 
apresenta montras e vitrinas com os últimos e mais 
atraentes modelos, bem como publicidade das 
campanhas em curso.  
 
 
 

Vodafone 
Armazéns do Chiado, 4º piso 
 
Apesar da reduzida dimensão, não afecta o elevado 
número de clientes que ali são atendidos por quatro 
jovens funcionários. Com uma decoração simples e 
moderna, alguns expositores com os telemóveis mais 
recentes, é um espaço em que o vermelho é 
dominante, realçado pela iluminação bem dirigida. 
 
 

 
 

Alrossio – Import.Export de Artigos de 
Telecomunicações Ldª 

Metro dos Restauradores, loja 1 
Metro do Rossio, loja 3 

Tel. 21 347 79 16 
 
Grupo com várias lojas espalhadas em locais de 
grande passagem, de venda de telemóveis, de internet 
banda larga e acessórios, de várias marcas e gamas 
de preço. Espaços com produtos e respectiva 
informação bem visível, o conhecimento do material 
pelos empregados, atraem uma clientela variada e 
numerosa. 
 
Outras lojas de material de telecomunicações 
 
MobilStore       Ratifone   
Estação de metro do Rossio    Tr. Barros Queirós  18       



 
POSTOS   PUBLICOS   DE   TELEFONE,  TELECOMUNICAÇÂO   E   
DE   INTERNET  DA  BAIXA  E  DO  CHIADO 
 
 
 

Loja Telecomunicações da PT 
Rossio 68 
 
Sucede ao posto publico de telefones, fax e telegramas 
telefonados, ali existente desde o ultimo quartel do 
séc.XX. Hoje tem 9 cabines de telefone e 30 postos para 
ligação por internet sendo «O ponto mais internet» no 
dizer do cartaz afixado, única decoração do local. De 
fachada em pedra branca com prumos em metal 
cromado, é o ponto para a comunicação global a partir 
do Rossio.   

 
 
Outras lojas de telecomunicações e ligação à internet: 
 
Pose     Loja      Loja  
R. Madalena 204   R. Fanqueiros 164   R. Fanqueiros 206 
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