


História
Nascida em 1955 e mantendo a mesma gerência familiar, a Garagem da Lapa é uma das mais

conceituadas oficinas na Cidade do Porto.

Imagem do nosso Fundador Sr. Joaquim Arnaldo da Costa



Instalações
A Garagem da Lapa dispõe de 2 estabelecimentos no centro da Invicta. Um local destinado aos

Pneus e Serviços Rápidos (Praça da Republica) e outro destinado à Manutenção e Diagnostico (R.

Regeneração).

Praça da Republica 116
Praça da República nº 116
4050-497 Porto

222 004 152
https://goo.gl/maps/fbmr3NEgtjp

https://goo.gl/maps/fbmr3NEgtjp


Pneus
A Garagem da Lapa comercializa quase todas as marcas de pneus para viaturas ligeiras - citadinos,

utilitários, familiares compactos, familiares grandes, SUV, Todo-o-Terreno, etc

Possuímos um amplo stock de medidas disponíveis

http://www.firestone.pt/ligeiros-suv-4x4/
http://www.firestone.pt/ligeiros-suv-4x4/
http://www.daytontrucktires.com/en-us/
http://www.daytontrucktires.com/en-us/
http://www.pirelli.com/global/en-ww/homepage
http://www.pirelli.com/global/en-ww/homepage
http://www.conti-online.com/generator/www/start/pt/pt/index_pt,sub=2.html
http://www.conti-online.com/generator/www/start/pt/pt/index_pt,sub=2.html
http://www.dunloptires.com/en-US/tires-home
http://www.dunloptires.com/en-US/tires-home
http://www.goodyear.eu/home_en/landing-page.jsp
http://www.goodyear.eu/home_en/landing-page.jsp
http://www.michelin.com/eng
http://www.michelin.com/eng
http://www.bridgestone.pt/
http://www.bridgestone.pt/


Pneus (manutenção)
Sendo fundamental para a sua longevidade, aconselhamos a

cada 15.000 km a equilibrar os pneus e a alinhar a direção.

Possuímos os últimos equipamentos de equilíbrio e alinhamento da

direção para todo o tipo de automóveis!



Instalações
A outra instalação da Garagem da Lapa encontra-se destinada à Manutenção e Diagnostico (R.

Regeneração 68)

Regeneração 68
Rua da Regeneração 68
4000-410 Porto

222 001 111
https://goo.gl/maps/Q9ahMx9CCD12

https://goo.gl/maps/Q9ahMx9CCD12


Manutenção e Diagnóstico
- Realizamos as manutenções de acordo com os dados do fabricante

- Estamos em constate formação e atualização dos equipamentos
permitindo intervir em qualquer situação.

Serviços Rápidos 
• Mudança de óleo

• Filtros (ar, habitáculo, combustível)

• Sistema de travagem (calços, discos, etc)

• Suspensão (amortecedores, braços, etc)

Manutenção e Diagnóstico
• Diagnóstico do motor (com code reader)

• Transmissão (kit’s de embraiagem, semieixo, foles, etc)

• Carregamento do ar condicionado e higienização

• Baterias



Manutenção e Diagnóstico
Possuímos um banco de pré-inspeção igual ao dos centros oficiais
que nos permite garantir tranquilidade no momento da inspeção
obrigatória.

Pré-Inspeção
• Teste de Travões

• Teste de Suspensão (amortecedores)

• Teste de Direção (alinhamento)

• Detetor de folgas

• Analisador de gases

• Focagem de faróis



Caso seja necessária uma intervenção mais demorada, estamos muito próximo de 2 estações de metro,
que distam apenas a 350 mts. As estações são: Lapa ou Faria Guimarães

Instalações



Parceria com o Fidelidade (Grupo Desportivo e 
Cultural)
Gostaríamos de propor à Fidelidade – Grupo Desportivo e Cultural, condições especiais para 
usufruir dos serviços e produtos da Garagem da Lapa. 

www.garagemdalapa.com

antonio.costa@garagemdalapa.com

http://www.garagemdalapa.com/
mailto:antonio.costa@garagemdalapa.com
https://www.facebook.com/GaragemdaLapa/
https://www.facebook.com/GaragemdaLapa/

