
 
 
LOJAS DE VESTIDOS DE NOIVA E DE CERIMÓNIA  
DA BAIXA E DO CHIADO 
 
 

Bluetranche - Alta-Costura e Vestidos de Noiva 
R. do Alecrim, 49 
Tel. 21 192 19 07 
www.bluetranche.pt 
 
Loja discreta que privilegia antes o atendimento personalizado 
em que “vendemos um momento importante na vida de uma 
cliente e isto é diferente de vender um vestido de noiva”.  
Dentre os vários criadores, destaque para a Linea Raffaelli, 
“pela originalidade e nobreza dos materiais”.   
 

 
 
 

Coquete 
R. da Assunção, 46-48 

Tel.21 342 69 35 
 
Desde 1978 na mão dos actuais proprietários, espaço que foi 
mercearia, tem três pisos, sendo o r/c dedicado às noivas e a cave a 
fatos de cerimónia para crianças. Trabalham com vários estilistas, mas 
as principais criações são de Lucien Marie. De entre os vestidos de 
noiva a oferta varia entre um leque de preços.  
 
  
 
 
 
 
 

 
Dona Noiva 1 - Noivas, Cerimónia e Infantil 
R. da Prata, 230-232  
Tel. 21 888 49 95 
www.donanoiva.com 
 
Loja bastante ampla, inaugurada em 2000, com três balcões formados 
por duas colunas em mármore trabalhado, que sustentam um tampo de 
vidro. Conta não só com os vestidos de noiva, “onde a partir de 250 € já 
se veste uma noiva” e respectivos acessórios, como fatos para noivo e 
cerimónia. Aposta também nos fatos e vestidos de cerimónia para os 
mais pequenos.  
 
 
 

 
 
 
 
 



Dona Noiva 2 - Noivas, Cerimónia e Infantil 
R. da Assunção, 52 a 56 

Tel. 21 888 49 95     
www.donanoiva.com 

 
Loja ampla sob o comprido, onde os dois balcões 
hexagonais complementam o atendimento personalizado 
que passa por indicação entre familiares e amigas. Devido 
à grande variedade de modelos e cores tem uma clientela 
muito diversificada: “da noiva brasileira à ucraniana ou à 
angolana, sem nunca esquecer a portuguesa!”  
 
 
 

Figurino da Noiva - M.V. da Fonseca, Lda. 
R. da Vitória, 25 a 31  
Tel. 21 342 18 44  
www.figurinodanoiva.com.sapo.pt 
 
Conta com a presente actividade desde 1988, mas a certificação 
passada pela Câmara do Comércio em 1834 reporta ainda à casa 
centenária fundada por M.V. da Fonseca em 1817, no ramo de 
balanças e pesos. Hoje, quase bicentenária, entrecruza o atendimento 
tradicional e personalizado aos noivos, baptizados, comunhões, etc. 
com a venda à distância através da internet, um catálogo on-line sem 
fronteiras.  
 
 
 

 
Hollywood - Cerimónia, Filozel, Lda. 

R. da Prata, 201-203 
Tel. 21 342 86 06 

 
Aberto c.2000, pertence a uma cadeia de lojas de vestidos de 
noiva da Baixa, mas aqui o protagonista é ele, o noivo. D. 
Lobélia, com «bodas de ouro» na profissão, afiança a 
excelente confecção nacional dos fatos e smokings 
disponíveis. 
 
 
 
 
 

J. Rodrigues Paulo, Lda - J.R.P. 
Rua da Assunção, 39  e  Rua da Prata, 207 
Tel:21 342 66 13 
 
Aberta em 1995, tem o Sr. Manuel Antunes como sócio gerente, 
a dirigir uma equipe de cinco empregados e três costureiras, 
dedica-se à venda de fatos e artigos de cerimónia para homem 
e senhora em duas secções distintas, ambas com elegante 
decoração, boa iluminação e grande exposição por amplas 
montras de gaveto onde se exibem vistosos vestidos de 

cerimónia e de noiva, complementos de toilette como sapatos, malas de mão, chapéus, lenços, etc.  
 
 



 
Maria Karin - New York 

R. da Prata, 211 
Tel. 21 346 90 12 
www.mkarin.com 

 
Data de 2007, mas apesar de nova aqui, Maria Karin é uma marca 
firmada que já atravessou fronteiras. Duas montras para a R. da Prata e 
outras duas para a R. da Assunção conferem a este espaço amplo de 
decoração minimalista uma luz natural que evidencia quer os vestidos de 
noiva - “um catálogo vivo” - quer o chão de calçada portuguesa polida, 
tudo relevado pela elegância das colunas ao centro da casa, duma 
anterior  decoração, requintada e clássica, hoje bem valorizada pelo 
presente arranjo do estabelecimento. 
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