
LISBOA  r Câmara Municipal aposta em programa que promove o comércio tradicional e local, cuja história 
está ligada à própria cidade. Mais de 60 estabelecimentos já foram distinguidos, mas a lista não está concluída
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A tradição  
pode voltar  
a ser o que era
COLABORAÇÃO r Câmara de Lisboa e parceiros estão em campo para  
que o comércio mais emblemático da cidade não caia no esquecimento

CARLA SALSINHA, presidente da direção da UACS

O
objetivo do programa 
“Lojas com História” é 
simples: promover o co-

mércio tradicional e local em 
Lisboa, colocando-o como 
marca diferenciadora da capi-
tal portuguesa. Neste suple-
mento, a Câmara Municipal de 
Lisboa explica o que está a fazer 
para salvaguardar estas lojas 
singulares, cuja história está li-
gada à própria cidade. Sofia Pe-
reira, coordenadora do grupo 
de trabalho Lojas com História, 
refere que entre as medidas que 
se estão a desenvolver para 
promover esta iniciativa está a 
recente aprovação em reunião 
de câmara da submissão do 
Fundo Municipal “Lojas com 
História” à assembleia munici-
pal. Este fundo visa apoiar as 
lojas distinguidas na recupera-
ção de fachadas e elementos 
decorativos, arquitetónicos, 
requalificação do estabeleci-
mento, modernização, desen-
volvimento do modelo de ne-
gócio, entre outros considera-
dos elegíveis pelo grupo de tra-
balho. “Está a ser considerada a 
preparação de uma exposição 
sobre este tema para o primeiro 
semestre do próximo ano”, su-
blinha Sofia Pereira. 
A coordenadora vê o programa 
com otimismo, realçando que 
“deu visibilidade ao comércio 
de Lisboa” e, recolocou a prote-
ção patrimonial da cidade como 
prioridade. “A distinção das lo-
jas tem o resultado positivo de 
afirmar uma política de prote-

ção ao comércio de Lisboa”, 
afirma, reconhecendo, no en-
tanto, que ainda existe um ca-
minho a percorrer, com a apro-
vação do regulamento e fundo. 
“Quando estiver terminado, 
podendo as lojas aceder aos 
mesmos, poderemos começar a 
aferir resultados que, perspeti-
vamos, serão muito positivos 
para a cidade”, antevê. 

RESULTADOS AQUÉM  
DO ESPERADO 
A União de Associações do Co-
mércio e Serviços  (UACS) re-

vela-se menos otimista do que 
a CML, alertando que, até ago-
ra, os resultados não são os que 
se pretendiam. Entre os reparos 
da UACS, que é um dos parcei-
ros da CML neste projeto, diz 
que “tarda o desenvolvimento 
e aplicação de uma marca ativa 
e identitária a partir da qual di-
versos conteúdos sejam produ-
zidos, nomeadamente um por-
tal e um guia de ‘Lojas com His-
tória’ de Lisboa, bem como a 
definição e a concretização do 
conjunto de benefícios associa-
dos à marca”. Carla Salsinha, 
presidente da direcção da 
UACS, recorda que a Assem-
bleia da República tem de alte-
rar a legislação para que se pos-
sa proteger estas lojas – já apro-
vada na generalidade em abril 
–, mas, ressalva, “o maior pas-
so é a sensibilização por parte 
da câmara municipal junto dos 
próprios serviços e também 
uma sensibilização pedagógica 
junto dos proprietários de que 
ter nos seus edifícios uma loja 
histórica é uma mais-valia e 
não um estorvo ou incómodo”. 
A UACS ainda está a aguardar 
que a CML dê um sinal “inequí-
voco” de que pretende de facto 
assegurar a manutenção e a 
reabilitação destes estabeleci-
mentos. E os lojistas, assegura, 
estão expectantes e empenha-
dos. “Este compasso de espera 
é que começa, e com toda a ra-
zão, a suscitar dúvidas sobre a 
real eficácia do programa”, 
Carla Salsinha.n 
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Boa iniciativa com 
margem para melhorar 

u Carla Salsinha, presidente da 
direção da União de Associações 
do Comércio e Serviços (UACS) 
congratula-se com esta iniciativa 
que rotula de “enorme importân-
cia” para o setor e que visa preser-
var a identidade e atração turísti-
ca de Lisboa através do seu co-
mércio, obstando à perda cultural 
e patrimonial que resulta do des-
aparecimento de lojas centená-
rias ou de carácter e tradição, 
“empobrecendo a memória cole-
tiva, dado que em muitos destes 
espaços foi desenvolvida a pró-
pria história da cidade”. 
Carla Salsinha recorda que o pro-
grama “Lojas com História” foi 
uma iniciativa da então vereado-
ra Graça Fonseca, no início de 
2015, e surgiu com a ideia de pre-
servar lojas que são “uma refe-
rência identitária” de Lisboa. A 
iniciativa apareceu numa fase em 
que a nova lei do arrendamento 
estava a “preconizar o encerra-
mento dessas lojas, não por falta 
de atividade nem inviabilidade 
comercial”, mas por decisão uni-
lateral do senhorio, por motivo de 
remodelação ou por rendas atua-
lizadas ao abrigo do novo regime 
que se revelaram incomportá-
veis. “Houve aumentos de 
1000% e mais”, sublinha. 
Segundo Carla Salsinha, a parce-
ria com a Câmara de Lisboa “está 
a decorrer bem”, todavia, lamen-
ta “o atraso verificado na concre-

tização do programa e a morosi-
dade dos serviços camarários, 
que não conseguem suster o 
ritmo a que encerram as lojas his-
tóricas ou tradicionais, confron-
tadas com aumentos brutais ou 
despejo para obras de remodela-
ção”. Em relação aos resultados 
desta iniciativa, alerta que “não 
são os que se pretendiam”, pois, 
justifica, dois anos depois de lan-
çado o programa, falta ainda 
“aprovar os projetos de Regula-
mentos do Fundo Municipal ‘Lo-
jas com História’, o programa de 
apoio às lojas, e de atribuição da 
distinção ‘Lojas com História’, 
cuja consulta pública há muito 
terminou”. 

CONTRA O COMÉRCIO  
FORMATADO 
A presidente da UACS acredita 
que a sociedade civil está sensi-
bilizada para o comércio local, 
dado que “ninguém defende 
uma cidade descaracterizada, 
com comércio formatado e es-
tandardizado, com marcas que 
já dominam as grandes superfí-
cies e que agora se dirigem para 
o comércio tradicional”. E avi-
sa que se não houver mais cele-
ridade, em 2017, vão “desapa-
recer” mais destes espaços, an-
tes de estarem concluídos o 
portal e o guia de “Lojas com 
História” de Lisboa previstos no 
programa.n

PROJETO r UACS revela-se satisfeita com ini-
ciativa que defende as lojas históricas de Lisboa, 
no entanto critica a morosidade de processos
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Preservar e dinamizar  
o comércio tradicional
PROGRAMA r “Lojas com História” está determinada em dar vida aos estabelecimentos históricos de Lisboa.  
PARCERIA r Câmara Municipal trabalha com a Faculdade de Belas-Artes na elaboração dos critérios de distinção

A
Câmara Municipal de Lis-
boa (CML) está empenha-
da não só em manter, mas 

também em reativar as lojas his-
tóricas da capital. Para tal, a 
CML e os parceiros já elabora-
ram uma lista com 63 estabele-
cimentos, mas que ainda não 
está fechada, como nos é expli-
cado nesta entrevista por Sofia 
Pereira, coordenadora do grupo 
de trabalho “Lojas com Histó-
ria”, em que dá a conhecer, ao 
pormenor, todo o programa. 
 
Como surgiu a ideia de criar as 
“Lojas com História”? 
A ideia de criar o programa “Lo-
jas com História” surge da prio-
ridade de trabalhar com o co-
mércio tradicional e histórico da 
cidade de Lisboa no sentido de, 
por um lado, preservar e salva-
guardar os estabelecimentos e o 
seu património material, histó-
rico e cultural e, por outro lado, 
dinamizar e reativar a atividade 
comercial, essencial para a sua 
existência. É movido por um 
sentido de urgência na proteção 
deste património, sabendo que 
nele reside uma parte relevante 
da identidade e do carácter da 
cidade e que é, ao mesmo tem-
po, um importante mecanismo 
social e económico para o fun-
cionamento das estruturas ur-
banas e públicas. 
 
Quando surgiu esta ideia? 
Em fevereiro de 2015, tendo sido 
aprovada através da deliberação 
da proposta n.º 99/2015, em 
reunião pública da câmara mu-
nicipal, publicada no Boletim 
Municipal nº 1097/2015 (4º su-
plemento). Tem a intenção de 
espoletar uma reflexão à escala 
urbana sobre a atividade econó-
mica e o comércio local, bem 

como sobre o património e o 
imaginário associado às lojas 
tradicionais de Lisboa. Preten-
de, assim, apoiar e promover o 
comércio tradicional local, 
através de medidas que poten-
ciem o seu crescimento e que 
sejam geradoras de novos mo-
delos de negócio e de emprego, 
garantindo a continuação reno-
vada de um setor com enorme 
valor económico, patrimonial e 
cultural. 
 
Quanto tempo decorreu desde a 
ideia até à concretização da ini-
ciativa? 
Desde que foi aprovado o pro-
grama “Lojas com História”  
até à atribuição da distinção às 

primeiras lojas decorreram 18 
meses. Nestes 18 meses, o grupo 
de trabalho da CML e a equipa da 
Faculdade de Belas-Artes ela-
boraram os 19 critérios de dis-
tinção divididos em três nú-
cleos, visitaram, analisaram e 
entrevistaram 100 lojas repre-
sentativas da diversidade co-
mercial da cidade. A distinção é 
atribuída em função do apura-
mento do interesse cumulativo 
da atividade, bem como da exis-
tência e preservação de elemen-
tos patrimoniais materiais, cul-
turais e históricos. 
 
Como correu o desenvolvimen-
to e materialização da iniciativa 
com a União de Associações  

do Comércio e Serviços da Re-
gião de Lisboa e Vale do Tejo 
(UACS) e a Faculdade de Belas-
Artes de Lisboa? 
A Faculdade de Belas-Artes é o 
parceiro externo do programa, 
tendo uma equipa a trabalhar 
conjuntamente com o grupo de 
trabalho da CML. Está presente 
desde o início do programa e 
participou na elaboração dos 
critérios de distinção, visitas, 
análise e entrevistas às lojas. É 
ainda a responsável pela elabo-
ração da imagem ou logótipo do 
programa. A UACS faz parte do 
conselho consultivo da iniciati-
va, que é composto também pela 
AHRESP e por várias personali-
dades com forte e reconhecida 
ligação à cidade, à sua história e 
ao seu comércio. Ao conselho 
consultivo compete pronun-
ciar-se sobre as lojas a distinguir 
e sobre outros assuntos relacio-
nados com o programa quando 
solicitado pelos vereadores dos 
pelouros da economia e inova-
ção, urbanismo e cultura. 
 
Acredita que com esta iniciati-
va, as pessoas estão mais sensi-
bilizadas para o comércio local? 
Com toda a divulgação e exposi-
ção que o pro-
grama tem 
tido, acredi-
tamos que a 
sociedade ci-
vil tem estado 
mais atenta ao 
que se passa com o comércio  
da cidade. 
 
Existe algum site  que tenha  as 
“Lojas com História”, que pro-
dutos tem cada uma ou onde es-
tão situadas? 
Ainda não existe nenhum site. 
Neste momento, apenas existe 

informação sobre algumas des-
tas lojas no portal institucional 
da CML. Para mais informações 
sobre este projeto deve contatar 
lojascomhistoria@cm-lis-
boa.pt. 
 
Está pensado um site ou uma 
aplicação? 
Está previsto que seja lançado o 
sítio www.lojascomhistoria.pt 
no primeiro trimestre do próxi-
mo ano. 
 
Estas lojas, face à sua especifici-
dade, vão ter benefícios fiscais? 
Por agora não estão previstos 
benefícios fiscais. 
 
Quando se vão conhecer mais 
nomes para integrar a lista de 
“Lojas com História”? 
No primeiro trimestre do pró-
ximo ano, altura em que tam-
bém abrirá o processo de can-
didatura. 
 
É esta uma medida que pode ser 
replicada por outras cidades 
portuguesas? 
Sim. 
 
Já foram contactados por outras 
autarquias no sentido de anali-

sar os resulta-
dos e a viabili-
dade de apli-
cação deste 
programa? 
Sim. Fomos 
contactados 

pela autarquia do Porto na pes-
soa da adjunta do vereador com 
o pelouro do comércio e turismo, 
com a qual reunimos ao nível 
técnico e discutimos o que está a 
ser feito em Lisboa que possa 
ajudar na implementação de 
programa semelhante na cidade 
do Porto.n 

PROGRAMA É MOVIDO  
POR UM SENTIDO DE 
URGÊNCIA NA PROTEÇÃO 
DESTE PATRIMÓNIO

SOFIA PEREIRA, coordenadora do grupo de trabalho “Lojas com História”
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� É na Rua da Betesga, a 
mais pequena de Lisboa, que 
se encontra uma grande 
loja: a Manuel Tavares. É 
preciso recuar até ao século 
XIX, mais concretamente 
até ao ano de 1860, para ir ao 
encontro da sua inaugura-
ção. Velhinha… sim. Antiga, 
claro! Mas também jovem e 

moderna. Senão veja-se: a 
acompanhar a vasta lista de 
vinhos que a casa comercia-
liza, há vários produtos na-
cionais, como queijos, en-
chidos, frutos secos ou do-
çaria. Tudo gourmet, tudo 
na moda. Fisicamente ou no 
site, quem estiver interessa-
do também pode ficar a sa-
ber, além dos produtos 
“normais”, quais são as no-
vidades do estabelecimento, 
que podem passar pelas bo-
las trufadas com chocolate e 
caramelo, requeijão de ove-
lha de Fornos de Algodres, 

vinagre de mel e muito, 
muito mais. O atendimento 
é personalizado e podemos 
comprová-lo, mesmo agora 
no Natal, que a casa está ain-
da mais repleta de movi-
mento – situação que se re-
pete na Páscoa. Não é por 
isso de estranhar que jovens 
e idosos, portugueses e es-
trangeiros, se desloquem à 
Manuel Tavares, ali na Baixa 
lisboeta, entre o Rossio e a 
Praça da Figueira para co-
nhecer uma loja tipicamente 
portuguesa, mas aberta a to-
dos os clientes do mundo.

Manuel 
Tavares 
Rua da Betesga, 1 A e B 

� Paredes-meias com uma 
das ruas mais luxuosas do 
mundo, a Avenida da Liber-
dade, a Leitaria e Manteiga-
ria – A Minhota permanece 
de portas abertas desde 1917. 
Fiel ao estilo de antigamente, 
A Minhota de manteigaria já 
só tem o nome no emblemá-
tico painel de azulejos da fa-
chada. Paragem obrigatória, 
na Rua de São José em Lis-
boa, uma vez que é daqueles 
estabelecimentos, onde ape-
tece conversar e não entrar e 
sair a correr, beber um café 
naquele espaço é sinónimo 
de dose extra de sabor.

A Minhota 
Rua de São José, 138-140  

� Turistas não faltam  
e portugueses também não. 
O que também não faltam 
são clientes no número sete 
da Rua das Portas de Santo 
Antão para bebericar uma 
ginjinha, ou não fosse uma 
bebida lisboeta. 
Ginjinha, capilé, groselha  
e o famoso licor Eduardino, 
em homenagem a um palha-
ço do Coliseu, fazem  
as delícias de todos quanto 
ali passam e que dali saem  
com a boca doce e uma his-
tória para contar aos amigos 
ou à família, quando chega-
rem a casa.

A Ginjinha sem Rival 
(Eduardino) 
Rua das Portas de Santo Antão, 7

� A Ginjinha do Largo de S. 
Domingos, propriedade  
de um galego de nome Espi-
nheira, foi o primeiro esta-
belecimento em Lisboa 
(1840) a comercializar a be-
bida que lhe dá o nome e que 
rapidamente se transformou 
num ex-líbris da cidade.  
Por conselho de um frade da 
Igreja de Santo António, Es-
pinheira deixou fermentar as 
ginjas dentro de aguardente, 
juntando-lhe açúcar, água e 
canela. O êxito foi imediato, 
por ser doce, barato e a ginji-
nha transformou-se na  
bebida típica de Lisboa.

A Ginjinha  
(S. Domingos) 
Largo de São Domingos, 8

� A loja do Chiado da André 
Ópticas foi adquirida pelo 
grupo homónimo em 2006. 
Conseguir este estabeleci-
mento foi mais um passo 
rumo ao sucesso do casal Plí-
nio e Ana, numa aventura que 
começou em 1981, em Oeiras, 
quando eram aprendizes de 
ótica. Mas a história desta loja 
é anterior à década de 80 e 
antes de ser André Ópticas era 
Óptica do Chiado (inaugurada 
em 1965), que abriu no local 
da Óptica Ramos e Silva, que 
ali abriu em 1888 e foi sócia- 
-fundadora da Associação  
Nacional de Ópticos.

André Ópticas 
Rua Garrett, 63-65 

� Existe desde 1936, tendo 
sido vendida, em 1993, à Tor-
refação Negrita. Na fachada, 
duas montras vermelho-
vivo são emolduradas por 
mármore negro. No interior, 
sobre o balcão, encontramos 
a balança e os moinhos tradi-
cionais, e ao lado, uma má-
quina de moagem com mós 
de pedra. Os pormenores são 
deliciosos n’A Carioca, que se 
ocupa do café desde o grão 
verde, tratando da torragem, 
até à moagem e confeção de 
lotes. Alguns puros ganha-
ram fama. Há ainda 80 va-
riedades de chás.

A Carioca 
Rua da Misericórdia, 9 

� A papelaria Au Petit Pein-
tre foi fundada em 1909 por 
António Franco e foi também 
uma tipografia na qual se 
editava O Jornal da Mulher. 
Estava-se em 1928 e já era 
um importante meio de co-
municação onde se falava da 
emancipação da mulher. 
Nesta papelaria – frequenta-
da por artistas e estrangeiros 
que sabem ao que vão –, há 
aguarelas, sinetes, lacres, 
cartas timbradas, tintas para 
carimbo, tintas de escrever e 
vários materiais para dar lar-
gas à imaginação nas artes 
plásticas.

Au Petit Peintre 
Rua de São Nicolau, 104  

� A Aníbal Gravador foi fun-
dada em 1929 por Aníbal Frei-
re. Em 1972, sucedeu-lhe 
Acácio Martins Alves, que a 
dirigiu até 1983, quando pas-
sou a gerência à filha, Maria 
Manuela Pinto, até ao presen-
te. Faz anéis de sinete e anéis 
com brasão gravado em aço 
ou ouro. Expõe brasões e ar-
mas nobiliárquicas em dese-
nho, aguarela ou em relevo 
em papel. Estas resultam de 
selos brancos que a Aníbal 
Gravador manda executar. 
Podem ser encomendadas 
chapas comemorativas em 
latão dourado e muito mais.

Aníbal Gravador 
Rua Nova do Almada, 64  
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� Se precisa de acessórios de 
estética, produtos para o ca-
belo ou para corpo o local 
onde se deve dirigir é a Dro-
garia São Domingos, na Rua 
D. Antão de Almada. Com 
mais de 80 anos de história, 
este verdadeiro bazar têm 
uma oferta infindável de 
produtos e é uma instituição 
conceituada do comércio lo-
cal e tradicional da cidade de 

Lisboa, não sendo por acaso 
que foi distinguida como 
Loja com História. 
Champôs, óleos, máscaras 
capilares, diversos trata-
mentos para a queda de ca-
belo, secadores, pincéis de 
barba, ou as famosas máqui-
nas de corte e acabamento 
são apenas alguns dos pro-
dutos que se podem encon-
trar no estabelecimento que 
toca às questões capilares. 
Aliás, a Drogaria São Do-
mingos é muito procurada, 
além do cliente comum, por 
profissionais. 
Homens e mulheres cuidam 
hoje muito mais da aparên-

cia. Para as mulheres a oferta 
para as unhas - vernizes, gel, 
limas… - é grande. Para os 
dois sexos, encontram-se 
nas prateleiras da loja cre-
mes hidratantes, pastas de 
dentes, sabonetes, perfu-
mes, desodorizantes e mui-
to, muito mais. 
A Drogaria São Domingos, 
recorde-se, tem também 
antiparasitários e escovas 
para animais, assim como 
limpa móveis, limpa pratas, 
limpa metais e não só para 
cuidar da casa. Toda a infor-
mação está disponível em 
www.drogariasaodomin-
gos.pt

Drogaria  
São Domingos 
Rua Dom Antão de Almada, 4A

� Tudo começou em 1778 
numa modesta loja de bebi-
das, onde também se podia 
adquirir gelo. Contudo, em 
rigor, a data oficial da inau-
guração do Café-restaurante 
Martinho da Arcada é 7 de ja-
neiro de 1782. Teve várias ge-
rências e designações – Café 
do Comércio, Café dos Jaco-
binos, Café da Neve, Café da 
Arcada do Terreiro do Paço –, 
até que Martinho Bartolomeu 
Rodrigues lhe dá o nome de 
Café Martinho da Arcada. 
Governantes, artistas ou es-
critores sempre elegem este 
café como ponto de encontro.

Martinho da Arcada 
Praça do Comércio, 3

� No século XVIII, o italiano 
Nicola inaugurou no Rossio 
um dos primeiros cafés de 
Lisboa, o Botequim do Nico-
la, frequentado por escrito-
res, artistas e políticos. Al-
guns iam tanto ao café que 
fizeram dele a sua segunda 
casa, como o poeta Manuel 
Maria Barbosa du Bocage. 
Após passar por vários donos 
e atividades, em 1928, a casa 
passa a pertencer a Joaquim 
Fonseca Albuquerque e, em 
1929, é inaugurado o Café 
Nicola. Mesmo remodelado, 
a escultura de Bocage e a fa-
chada estão intactas.

Café Nicola 
Praça D. Pedro IV, 24/25

� O British Bar, na zona do 
Cais do Sodré, começou por 
se chamar Taverna Inglesa, 
nos fins do século XIX, e era 
frequentado por súbditos 
britânicos, por portugueses 
dedicados aos transportes 
marítimos e marinheiros.  
A atual designação foi-lhe 
atribuída em 1919 por Antó-
nio Prazeres e família. Vitri-
nas, madeiras trabalhadas, 
um relógio inglês cujos pon-
teiros funcionam no sentido 
da rotação da Terra e dá as 
horas ao contrário, cerveja 
de gengibre e bons pregos no 
pão destacam-se neste bar.

British Bar  
Rua Bernardino Costa, 52

� Fundada em Lisboa no ano 
de 1905, esta casa especiali-
zou-se na fundição de metais 
em moldes de areia, destina-
dos ao fabrico de ferragens 
para móveis e para portas. 
Por ter mais de 50.000 mol-
des e pela técnica de fundi-
ção de areia que utiliza, esta 
empresa oferece a possibili-
dade a antiquários ou res-
tauradores de móveis anti-
gos (portugueses e estran-
geiros) de fazer um excelente 
serviço na área do restauro, 
podendo produzir qualquer 
modelo em qualquer quanti-
dade.

Casa Achilles 
Rua de São Marçal, 194

� Este símbolo do Chiado 
surgiu em 1905 como loja de 
venda de café ao lote, na qual 
se adquiria o genuíno café do 
Brasil, sendo oferecida uma 
chávena de café a todo o 
comprador. Em 1908, com 
projeto do arquiteto Norte Jú-
nior, o proprietário adaptou o 
piso térreo a sala de café. Re-
formulada em 1922, tornou-
se num centro de convívio e 
de tertúlia, frequentado por 
escritores, jornalistas e artis-
tas. É um café emblemático e 
a estátua de Fernando Pessoa, 
na esplanada, não deixa nin-
guém indiferente.

A Brasileira 
Rua Garrett, 120

� A Casa Frazão em Lisboa, 
criada em 1933, coloca  
à disposição uma grande  
variedade de tecidos da mais 
alta qualidade tanto para  
senhora como para homem. 
Comercializa tecidos nacio-
nais e tecidos importados  
de lã, seda, algodão, linho, 
sintéticos, com padrões  
ou lisos. Tem acessórios  
de moda para senhora,  
como lenços, echarpes,  
luvas, chapéus, meias,  
lenços de mão e camisolas 
interiores, e acessórios  
para homem como gravatas 
e lenços de mão.

Casa Frazão 
Rua Augusta, 259-265

� Fundada em 1930, pelo Sr. 
Alfredo Pires Forra e sua es-
posa Judite Pires Forra, a 
Casa Forra/Estabelecimen-
tos Alfredo Pires Forra Lda. 
tem, ao longo da sua existên-
cia, 80 anos, vindo a afir-
mar-se e a especializar-se  
no negócio de solas e cabe-
dais, bem como outros pro-
dutos similares e serviços. 
Tendo em vista a criação de 
melhores condições, o 
acompanhamento das novas 
tecnologias e as transforma-
ções constantes dos merca-
dos, a casa alargou a oferta 
de produtos.

Casa Forra 
Poço do Borratem, 32
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� A Camisaria Pitta é um es-
tabelecimento onde o ho-
mem encontra, além de ca-
misas, todos os artigos ine-
rentes à elegância masculi-
na. Este estabelecimento 
fundado em 1887 na Rua de 
S. Julião por A. M. Pitta – mas 
que passados dois anos se 
deslocou para a Rua Augusta 
– tem uma gerência a cargo 
de mestres competentes, 
que continuam a respeitar as 
tradições da casa com mais 
de um século de existência, 
mantendo o ateliê de cami-
saria e alfaiataria onde são 
executadas todas as camisas 
e onde são feitos os fatos por 
medida. A Camisaria Pitta, 
que foi fornecedora da Casa 
Real e de Presidentes, é uma 
das lojas mais antigas da Bai-
xa Pombalina e ainda man-
tém a sua fachada artistica-
mente trabalhada em ma-

deira, sendo considerada 
hoje uma das mais bonitas 
lojas de Lisboa. 
Registe-se que em 1977 re-
criou uma alfaiataria britâ-
nica, elegante e de bom gos-
to. A frontaria é trabalhada 

em madeira, com dois cola-
rinhos esculpidos sobre as 
duas portas que dão passa-
gem para a entrada, ladeada 
por duas montras bem ilu-
minadas e atraentemente 
expostas.

Camisaria 
Pitta 
Rua Augusta, 95-97

� Velas para iluminação, cí-
rios, velas decorativas, aro-
máticas, ecológicas, rústicas, 
velas para castiçais, velas 
para dias comemorativos e 
não só, feitas artesanalmen-
te, é o que se pode encontrar 
na Caza das Vellas Loreto, 
fundada em 1789. A data, re-
fira-se, coincide com o início 
da Revolução Francesa, tor-
nando-se, por isso, marcante 
e simbólica. Aquando da sua 
fundação, o principal objeti-
vo era iluminar as ruas  
de Lisboa com velas, pois gás 
e eletricidade só mais tarde 
chegaram a Portugal. 

Caza das Vellas 
Loreto 
Rua do Loreto, 53-55

� A elegância do estabeleci-
mento, que data do final do 
século XIX, está no mobiliá-
rio, estilo Luís XVI, e em qua-
tro moinhos e duas balanças 
que completam a decoração. 
Em 1933, o Sr. Pereira da Con-
ceição estabelece-se neste es-
paço que há três gerações está 
na família. A loja vende leques 
em madeira pau-santo pinta-
dos à mão e de coleção, lado a 
lado com os chás, os cafés, as 
mercearias finas ou a porcela-
na da China e do Japão. Vende 
também porcelana portugue-
sa pintada à mão e casas em 
miniatura de tradição inglesa.

Casa Pereira  
da Conceição  
Rua Augusta, 102

� A casa, em pleno Chiado, 
foi inaugurada no longínquo 
ano de 1930, continuando  
na mesma família desde 
1945. Uma loja antiga, onde 
se pode encontrar um longo 
balcão de mármore com a  
típica balança e a máquina 
registadora. Neste estabele-
cimento, os clientes também 
vão poder encontrar todo o 
tipo de chás, cafés, chocola-
tes e bombons, bolachas,  
entre muitas outras ofertas.  
É um espaço que continua  
a manter o mesmo brilho, 
quer na decoração, no aten-
dimento e nos produtos.

Casa Pereira 
Rua Garrett, 38

� Fundada em 1886, por Ma-
nuel Aquino de Azevedo,  
um antigo produtor de vinho 
no Douro, a Chapelarias 
Azevedo Rua tem chapéus 
para todos os gostos,  
desde os mais clássicos  
aos mais modernos. A clien-
tela sempre foi ilustre, des-
tacando-se o Rei D. Carlos, 
Fernando Pessoa e não só, 
tendo como fator comum  
a paixão pelos chapéus. Além 
dos bonés e chapéus, a histó-
rica loja tem disponíveis ou-
tros acessórios, como ben-
galas, cachecóis luvas  
e guarda-chuvas.

Chapelarias 
Azevedo Rua 
Praça D. Pedro IV, 69 e 75

� Fundada em 1913, a Casa 
Macário é uma das mais pres-
tigiadas mercearias gourmet 
de Lisboa. Nos anos 20, a Ma-
cário dedicava-se ao comér-
cio de chás e cafés, que provi-
nham das antigas colónias 
portuguesas, à torra moagem 
e venda dos mesmos produ-
tos. Em 1970, a Casa Macário 
foi comprada pela família 
Torres, passando a vender 
Vinho do Porto, vinhos de 
mesa, uísques e aguardentes. 
Hoje, a Macário oferece uma 
vasta escolha de Vinhos do 
Porto velhos, doces e produ-
tos regionais portugueses.

Casa Macário 
Rua Augusta, 272

� Tricana, Prata do Mar e Mi-
nor são as marcas registadas 
da Conserveira de Lisboa que 
ainda hoje se mantêm, dis-
pensando apresentações. A 
casa, que teve a sua génese na 
Mercearia do Minho em 1930, 
mas que só ganhou a designa-
ção de Conserveira de Lisboa 
em 1942, mantém a traça ini-
cial e a grande alteração foi a 
selagem do tanque de salga de 
atum, que vinha do Algarve e 
dos Açores. A loja sofreu sub-
tis mudanças para melhor 
funcionar, mas as latas conti-
nuam a ter o charme vintage e 
o peixe do interior é delicioso.

Conserveira  
de Lisboa 
Rua dos Bacalhoeiros, 34

� A Confeitaria Nacional, 
fundada em 1829, foi distin-
guida como fornecedor da 
Casa Real por alvará conce-
dido por El-Rei D. Luís I, 
tendo sido premiada com as 
melhores distinções inter-
nacionais referentes a doça-
ria nacional e receitas origi-
nais, algumas com mais de 
180 anos. A mais antiga con-
feitaria de Lisboa continua a 
pertencer à família do fun-
dador Balthazar Castanheiro 
e a utilizar as receitas origi-
nais. Orgulha-se de ter in-
troduzido o bolo-rei de 
França em Portugal.

Confeitaria Nacional 
Praça da Figueira, 18
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� Há mais de 150 anos que a 
Casa Havaneza vende os 
melhores charutos do mer-
cado. De facto, foi já no lon-
gínquo ano de 1864 que o 
conde Burnay fundou a Casa 
Havaneza, ao Largo do 
Chiado, em Lisboa. Durante 
estes mais de 150 anos, a 
Casa Havaneza do Chiado 
foi-se modificando, sendo o 
seu atual ambiente interior 
datado dos anos sessenta do 
século passado. O que nunca 
se alterou, desde a sua fun-
dação, foi a sua dedicação 
aos charutos e particular-
mente aos Puros Habanos, 
além dos demais tabacos e 
acessórios para o fumador. 
Com o passar dos anos, e 
procurando sempre manter 
a personalidade original, 
outras lojas se juntaram à 
Casa Havaneza do Chiado, 

situadas naqueles que são 
agora os grandes locais de 
consumo. Podem encon-
trar-se as Casas Havaneza 
no Centro Comercial das 
Amoreiras, no Centro Co-
mercial do Colombo e agora 
na Rua Arquitecto Cassiano 
Barbosa no Porto. 
A Casa Havaneza aposta na 
qualidade e variedade dos 
seus produtos, em especial 

no que respeita aos charutos 
cubanos de marcas emble-
máticas como é o caso dos 
Cohiba, Montecristo, Ro-
meo y Julieta, entre outros. 
Dispõe ainda de uma vasta 
gama de acessórios para fu-
mador de marcas de prestí-
gios tais como, a Porsche 
Design, a Colibri, a Peter-
son, a Big Ben, Humidif e 
Adorini.

Casa 
Havaneza 
Largo do Chiado, 25

� Ferragens em latão fundi-
do, puxadores de portas, ba-
tentes de portas, número de 
portas, argolas antigas e al-
drabas, dobradiças, termi-
nais de varão e cortinados, 
cabides e todo o tipo de fer-
ragens para móveis podem 
ser encontradas na emble-
mática loja Ferragens Gue-
des. Também no número 32 
da Rua das Portas de Santo 
Antão pode adquirir produ-
ções e criação de modelos 
por encomenda e conseguir 
cromagem e todo o tipo de 
oxidações. Está feita a breve 
apresentação.

Ferragens Guedes 
Rua das Portas de Santo Antão, 32

� A Farmácia Barreto  
é uma joia pelo mobiliário 
em cerejeira escura, pelas 
duas figuras românticas  
em bronze como candeeiros, 
pelos vidros trabalhados, 
pelo estuque do teto e pela 
cantaria da frontaria.  
Fundada em 1876 por um 
farmacêutico italiano,  
com o nome de Farmácia 
Francesa, só mais tarde  
se mudou para a atual locali-
zação. Em 1987, José Pedro 
Graça da Silva passou a ser  
o diretor técnico da já consi-
derada histórica farmácia 
“alfacinha”.

Farmácia Barreto 
Rua do Loreto, 24

� A Farmácia Andrade foi 
pioneira em Portugal. Inau-
gurada em 1837, tornou-se  
no primeiro espaço no nosso 
país a usar o método de esteri-
lização de Pasteur e manipu-
lados injetáveis em ampolas 
de vidro. A Farmácia Andra-
de, que é assim uma das mais 
antigas e relevantes farmácias 
portuguesas, foi renovada em 
2005, ficando com um teto de 
estuque trabalhado e estantes 
de madeira exótica escura.  
Na parte posterior, um can-
deeiro de barra e um grande 
espelho dão profundidade  
e elegância à farmácia.

Farmácia Andrade  
Rua do Alecrim, 125

� Na Florista Pequeno Jar-
dim pode encontrar diversas 
flores naturais, plantas em 
vaso, flores de corte, e ar-
ranjos para dispor em sua 
casa. Serviços de centros de 
mesa para um evento espe-
cial, como um casamento, 
batizados, conferências, 
reuniões e outros eventos, 
também estão à disposição 
na florista, que ainda faz ar-
ranjos de flores naturais, ar-
tificiais e exóticas e que en-
trega em todo o mundo. A 
histórica loja dispõe ainda de 
um serviço especializado em 
bouquets  e ramos de noiva.

Florista Pequeno 
Jardim 
Rua Garrett, 61

� A Firma A. Montez é uma 
empresa centenária, fami-
liar, sediada no centro de 
Lisboa e dedicada ao comér-
cio de armas e munições 
desde 1902. A localização 
privilegiada da loja, entre o 
Rossio e os Restauradores, 
torna-a parte integrante da 
paisagem urbana da capital e 
um centro de sociabilidade 
de antigos e novos clientes. 
Esta centralidade reflete-se 
na dinâmica da empresa, se 
se tiver em conta as diferen-
tes conjunturas económicas, 
políticas e sociais vividas ao 
longo do século.

Espingardaria Central 
A. Montez 
Praça D. João da Câmara, 3 - 4

� Quem não foi já, madruga-
da dentro, comer um bife, 
um hambúrguer ou uma 
qualquer outra refeição ao 
Galeto? Este restaurante, 
conhecido de todos, é um 
dos locais preferidos de lis-
boetas e não só para fazer um 
repasto, após sair tarde do 
trabalho ou depois de assistir 
a um espetáculo, por exem-
plo. De dia ou de noite, uma 
visita ao Galeto e às suas ca-
deiras à volta do balcão vale 
a pena. Nota: a ementa é ex-
tensa, portanto, há de en-
contrar um prato que seja de 
seu gosto.

Galeto 
Avenida da República, 14

� A empresa foi fundada em 
1840 e encontra-se em fun-
cionamento desde então. 
Considerada por muitos 
como um museu vivo, a fá-
brica tem na sua essência o 
fabrico artesanal das mais 
variadas fitas e ornamentos. 
Fabrica a reconhecida fita de 
Moiré, que é uma fita de seda 
feita de forma artesanal e 
com um padrão único e ex-
clusivo. Cada fita tem uma 
“impressão digital única no 
mundo “ e são usadas, prin-
cipalmente, pelas universi-
dades nos seus diplomas e 
condecorações oficiais.

Francisco Soares  
da Silva 
Trav.ª da Fábrica dos Pentes, 4
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� A Manteigaria Silva surge 
em 1890 em pleno coração 
da Baixa Pombalina de Lis-
boa. A principal filosofia era 
reunir em poucos metros 

quadrados o melhor e o 
mais autêntico da gastrono-
mia portuguesa. 
Ao longo de todos estes 
anos, este indicador foi cla-
ramente mantido e reforça-
do. Potencializar os produ-
tos genuínos com tipicidade 
e valorizar a entidade da 
nossa cultura foi sempre o o 
principal objetivo da Man-
teigaria Silva! Escolher cri-
teriosamente a qualidade da 

matéria-prima com méto-
dos artesanais de elabora-
ção, valorizando os peque-
nos produtores certificados 
com padrões de qualidade 
elevadíssimos. 
A Manteigaria Silva é uma 
casa especializada em baca-
lhau, vinhos, presuntos, 
enchidos, laticínios, frutos 
secos entre outras iguarias 
nacionais. Para este Natal, 
não deixe de visitar!

Manteigaria 
Silva 
Rua Dom Antão de Almada  
1 - C/D

� Bolos, bolos de aniversá-
rio, bolos de casamento, mi-
niaturas, refeições… tudo se 
pode encontrar na Panifica-
ção Mecânica, situada em 
Campo de Ourique, e que é 
dotada de equipamentos e 
máquinas de vanguarda, 
para produzir pães saborosos 
e estaladiços, bolos diversos, 
pizas e outros deliciosos pro-
dutos. O edifício da Panifica-
ção Mecânica está classifica-
do como Imóvel de Interesse 
Público e desenvolve-se em 
três pisos revestidos a azule-
jos policromados, originais 
no seu desenho colorido.

Panificação 
Mecânica 
Rua Silva Carvalho, 209

� Joaquim Rodrigues Simões 
fundou a Luvaria Ulisses em 
1925. A loja, embutida na an-
tiga Muralha do Carmo, é pe-
quena, contando com pouco 
mais de três metros quadra-
dos. Porém a visão foi grande, 
pois nos anos 20 do século 
passado usar luvas era tão im-
portante que, se uma senhora 
se esquecesse das suas em 
casa, entrava na primeira lu-
varia e comprava outras para 
cobrir a nudez das mãos. A 
decoração da loja permanece 
intacta e é constituída por 
móveis de inspiração império 
e uma fachada neoclássica.

Luvaria Ulisses 
Rua do Carmo, 87 A

� Aquando das guerras napo-
leónicas, uma família belga 
de apelido Ferin fixou-se em 
Portugal. Jean-Baptiste teve 
11 filhos, sete dos quais come-
çaram a trabalhar em profis-
sões ligadas aos livros. Duas 
das suas filhas abriram no 
Chiado, onde fica hoje a li-
vraria, um gabinete de leitura 
que era mais uma biblioteca, 
emprestando os livros a quem 
quisesse lê-los. As irmãs fica-
ram conhecidas no meio cul-
tural e Maria Teresa transfor-
mou o gabinete numa livra-
ria, tornando-se na primeira 
livreira da família.

Livraria Ferin 
Rua Nova do Almada, 70

� No século XIX, em Belém, 
laborava uma refinação de 
cana-de-açúcar associada a 
um pequeno local de comér-
cio variado. Após a revolução 
liberal (1820), são encerrados 
os conventos de Portugal 
(1834), expulsando o clero e 
os trabalhadores. Para sobre-
viver, alguém do Mosteiro 
dos Jerónimos põe à venda 
nessa loja os designados Pas-
téis de Belém. Os visitantes 
deste mosteiro e da Torre de 
Belém passam a saborear os 
deliciosos pastéis e, em 1837, 
inicia-se o fabrico dos Pastéis 
de Belém… até hoje.

Pastéis de Belém 
Rua de Belém, 84/92 

� Era uma vez uma senhora 
velhinha, chamada  
D. Carlota, que se sentava  
a fazer bonecas de trapo  
à porta da sua pequena loja 
de ervas secas. Além de  
as fazer, D. Carlota também 
as consertava. Este é o início 
da história do Hospital  
de Bonecas, que desde 1830 
até hoje concerta brinquedos 
estragados. No Hospital  
de Bonecas, que tem um mu-
seu, fazem-se trajes históri-
cos, regionais e para o carna-
val, restauro de brinquedos  
e venda dos mesmos e muito, 
muito mais.

Hospital de Bonecas 
Praça da Figueira, 7

� Chás, scones, panquecas e 
croissants podem ser degus-
tados neste estabelecimento 
de estilo modernista, inaugu-
rado em 1946. Remodelado no 
início da década de 60, se-
gundo projeto do arquiteto 
Jorge Ribeiro Ferreira Chaves, 
também responsável pela ta-
bacaria na entrada (anos 70), 
destacam-se na pastelaria o 
painel de azulejos Sol Mexica-
no, de Querubim Lapa, assim 
como a pintura mural Sol, de 
Mirya Toivolla e João Câmara 
Leme. Foi local de encontro 
de artistas ligados ao surrea-
lismo e ao neorrealismo.

Pastelaria Mexicana 
Avenida Guerra Junqueiro, 30 C

� A Pastelaria Bénard  
começou por ser uma famosa 
e aristocrática casa de chá  
no século XIX e continua, 
ainda hoje, a ser um dos mais 
emblemáticos cafés  
de Lisboa. Os croissants,  
de preferência quentes,  
são a imagem de marca  
da pastelaria que também 
funciona como restaurante, 
servindo almoços e jantares 
com pratos de refeições típi-
cas da cozinha portuguesa  
e algumas saladas e quiches 
mais leves. No interior  
ou na esplanada, o espaço  
é aprazível.

Pastelaria Bénard 
Rua Garrett, 104



10  I  ESPECIAL LOJAS COM HISTÓRIA - LISBOA QUARTA-FEIRA 21 DEZEMBRO 2016

� A Casa Xangai é um co-
mércio tradicional e familiar 
que remonta ao ano de 1953, 
com Caetano Soares da Fon-
seca. É especializada em ar-
tigos para bebé e aponta-
mentos para senhora e ho-

mem, como sejam os lenços 
de assoar, peúgas, collants, 
echarpes e roupa interior. O 
princípio foi sempre o da 
qualidade e tentar ter artigos 
diferentes e será isso que a 
mantém até hoje sob a ge-
rência de Manoel Mega. 
Instalada num belo edifício 
projetado pelo arquiteto 
Norte Júnior em 1929, na 
Avenida da República, man-
tém as mesmas característi-
cas de interior. Foi uma das 
lojas a aderir ao projeto “Lo-

jas de Carácter e Tradição” e 
faz parte, como se sabe, das 
“Lojas com História”, proje-
to da Câmara Municipal de 
Lisboa. 
Todos os dias, a missão da 
Casa Xangai é trazer aos 
clientes produtos distintos e 
diferenciados, numa socie-
dade que prefere cada vez 
mais artigos em massa e 
muito baratos. Estamos cla-
ramente num nicho de mer-
cado que muito nos honra e 
que esperamos perpetuar.

� Fundada em 1923, por Má-
rio Lopes de Moraes, a Pérola 
do Rossio, especializada em 
chás e cafés, permanece nas 
mãos da mesma família há 
cerca de três gerações. Para 
acompanhar o café ou o chá, 
há vinhos, nacionais e es-
trangeiros, doces e compo-
tas, bolachas e biscoitos, 
chocolates e não só. Tudo 
num estabelecimento onde é 
possível observar moinhos 
de café, quase centenários e 
ainda hoje utilizados e vitri-
nas onde se expõem, bules, 
latas de chá e de café e muito 
mais.

Pérola do Rossio 
Praça D. Pedro IV, 105

� Fundada no início da déca-
da de 40, a Pérola do Chaimi-
te cedo se dedicou à comer-
cialização do café e do chá. 
Desde essa data até ao pre-
sente, esta casa familiar onde 
reina o charme alargou a 
gama de produtos, oferecen-
do aos clientes chocolates, 
doces, biscoitos, e não só, 
que “casam” bem com o café 
ou o chá. Máquinas de café, 
balões de vidro, bules, chá-
venas, pires e outros acessó-
rios também dão um ar sin-
gular a este estabelecimento, 
que tenta privilegiar os pro-
dutos de cariz nacional.

Pérola do Chaimite 
Avenida Duque de Ávila, 38

� Planetas pendurados no te-
to, jarras, peças de Bordalo 
Pinheiro, soldadinhos de 
chumbo, cerâmicas variadas, 
espadas, bonecos e mais inú-
meros artigos podem ser en-
contrados no Pavilhão Chi-
nês, um dos bares mais em-
blemáticos e excêntricos da 
capital. Entre os objetos de 
decoração das salas encon-
tra-se um cartaz do carnaval 
do Rio de 1890. Tudo para 
admirar enquanto se desfruta 
uma bebida e se saboreia um 
petisco neste autêntico bar-
museu. O Pavilhão Chinês 
abriu portas em 1986.

Pavilhão Chinês 
Rua D. Pedro V, 89

� A casa Príncipe Real  
Enxovais prima pelo rigor 
dos linhos utilizados  
e pela qualidade dos mes-
mos. Casa fundada em 1960, 
tem mantido ao longo  
dos tempos a conjugação 
perfeita entre o atendimento 
ao cliente e a qualidade sele-
tiva dos linhos. O fabrico 
manual dos enxovais  
para noivas é um luxo.  
Os enxovais para bebés,  
seja roupa para batizados, 
fraldas e babetes bordados, 
jogos de cama e não só,  
não ficam atrás. Uma loja  
a visitar, sem dúvida!

Príncipe Real 
Enxovais 
Rua da Escola Politécnica, 12

� Fundada a 25 de novembro 
de 1922, a Pastelaria Versail-
les tem o nome do famoso 
palácio francês e o seu inte-
rior parece mesmo uma sala 
saída deste. Enormes espe-
lhos nas paredes e tetos tra-
balhados nos quais pendem 
lustres, e detalhes art nou-
veau fazem parte da decora-
ção e criam um ambiente de 
um verdadeiro clássico café 
europeu, onde servem a pas-
telaria mais variada de Lis-
boa. Destacam-se os bolos e 
os doces caseiros, os pastéis 
de nata e vários tipos de 
chás.

Pastelaria Versailles 
Avenida da República, 15 A

� Já vem de 1915 – a data  
de 1924 que também é avan-
çada como sendo a da funda-
ção está relacionada com as 
obras que foram feitas nesse 
ano –, e mistura arte nova  
e rococó em cinza e vidros 
pintados. Atualmente, a Bi-
jou faz jus ao nome ao abrir 
um novo segmento de ven-
das: as bijuterias e adornos 
pessoais. Acrescente-se  
os botões, as agulhas, os de-
dais e muito mais. À entrada, 
penas naturais de galo  
ou de avestruz. No interior,  
a seda bela-dona para col-
chas de Castelo Branco.

Retrosaria Bijou 
Rua da Conceição, 91

� Hoje é Restaurante Tavares, 
mas quando abriu ao público, 
em 1784, no século XVIII (!), 
chamava-se Talão e era mais 
um local para amigos se reu-
nirem e falarem em Lisboa. A 
reputação e o requinte surgi-
ram em força no século se-
guinte, o XIX, assim como o 
nome pelo qual hoje é conhe-
cido. No século XX, como no 
século anterior, grandes figu-
ras continuaram a frequentar 
o restaurante, até que se en-
trou neste século, no qual o 
Tavares  é sempre referencia-
do em guias internacionais  
e publicações de prestígio.

Restaurante Tavares 
Rua da Misericórdia, 37

Casa Xangai 
Avenida da República, 19
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Franco Gravador 
Rua da Vitória, 40 
Atividade: gravador 

 
João Bento Vicente 
Rua dos Remolares, 24 
Atividade: alfaiate 

 
Jomil 
Rua Áurea, 249 
Atividade: ótica 

 
 
 
 

Leão d’Ouro 
Rua 1.º Dezembro, 103-107 
Atividade: restaurante 

 
Leitão e Irmão 
Largo do Chiado, 16-17 
Atividade: ourivesaria 

 
Londres Salão 
Rua Augusta, 277-279 
Atividade: tecidos para confeção 
de vestuário 

 
 
 

Ourivesaria Barreto  
e Gonçalves 
Rua das Portas de Santo Antão, 17 
Atividade: ourivesaria 

 
Ourivesaria Sarmento 
Rua Áurea, 251 
Atividade: ourivesaria 

 
Primeira Casa  
das Bandeiras 
Rua dos Correeiros, 149-151 
Atividade: confeção de bandeiras 

 
 

Restaurante  
Estrela da Sé 
Largo de Santo António da Sé, 3-5 
Atividade: restaurante 

 
Restaurante Faz Frio 
Rua D. Pedro V, 96 
Atividade: restaurante 

 
Retrosaria  
Arqui Chique 
Rua da Conceição, 83 
Atividade: retrosaria 

 
 

Sapataria Lord 
Rua Augusta, 199-203 
Atividade: sapataria 

 
Tabacaria Martins 
Largo do Calhariz, 4 
Atividade: tabacaria 

 
Tabacaria Mónaco 
Praça D. Pedro IV, 21 
Atividade: tabacaria 

Mais lojas com História
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