
CHOCOLATARIAS   DA   BAIXA   E   DO   CHIADO 
 

 Hussel – chocolates e confeitaria 
Armazéns do Chiado - Loja 5.14 
Tel. 21 010 11 08   
www.jeronimomartins.com 

 
Cerca de 60 anos de tradição a fazer chocolate, esta firma alemã do 
grupo Douglas AG foi trazida para Portugal pelo grupo Jerónimo Martins 
em 1990, onde se estreou no Centro Comercial das Amoreiras e desde 
1999 nos Armazéns do Chiado. Tem conquistado muitas pessoas ao 
longo destes 20 anos, contando hoje com mais de 20 lojas em Portugal 
onde oferece muitas “guloseimas” , das quais as mais procuradas são as 
gomas.  

 
Papabubble - Rebuçados artesanais  

R. da Conceição, 117-119 
Tel. 21 342 70 26 

http://papabubblelisboa.blogspot.com      
 
Nasceu em Barcelona em 2004, com o desejo de reviver a beleza dos 
autênticos doces feitos à mão, mas depressa se espalhou pelo mundo. 
Lisboa, cidade das sete colinas acolheu a 7ª loja a nível mundial, em 
2009. Vasco Pinto e Nuno Couceiro para além do açúcar prometem 
colocar sempre uma pitada de criatividade em cada doce que fazem.  
 
 

Rojoo 
R. de Santa Justa, 84 
Tel. 21 346 22 53 
 
Aberto em 2008, hoje da madeirense Maria João Barros, criou este 
conceito de bar-chocolataria, que acrescenta à decoração moderna 
e arrojada em tons intensos de vermelho, azulejos pretos e zonas 
espelhadas, o facto de ser a única representante da marca 
austríaca Zotter - sinónimo de chocolate artesanal e biológico -   e 

que se anuncia sob o slogan: “Zooter faz-te feliz!”  
 
 

Xocoa 
R. do Crucifixo - 112/114  

Tel. 21 346 63 70   
www.xocoa.es 

 
Em 2009, Carla Marcos e Sérgio Felizardo abriram as portas 
da  Xocoa – nome da fusão de xocolata (em catalão) e cocoa 
(cacau em inglês) em Lisboa, única cidade fora de Espanha a 
contar com a marca com mais de um século de fabrico 
artesanal de qualidade.  São tabletes de chocolate de 
inúmeros sabores: laranja, arroz tufado, chá verde, pistáchio, gengibre, pétalas de rosa, limão, 
etc., os bombons, os chupa-chupas, entre outros.   
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