
ALFARRABISTAS   &  LIVREIROS ANTIQUÁRIOS  DA BAIXA E CHIADO 

 
 

Aquimedes Livros 
Rua Almirante Pessanha 12 

(ao Lgº do Carmo) 
Tel. 21 322 51 27 

 
 

Pequeno estabelecimento repleto de livros antigos. 
 
 
 
 
 
 

Livraria O Antiquário do Chiado 
Rua Anchieta 7 
Tel. 21 346 58 13 

 
 

José Teixeira da Mota, mais do que um antiquário, é um erudito 
que em 1990 adquiriu a Moreira e Almeida, fundada em 1974, 
especializando-a em História e África, mapas e gravuras 
antigas. Visitas ilustres: Raul Rego e Mário Soares. 

 
 
 

 
Foto Luís Pavão 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Livraria Barateira Ldª, 
Rua Nova da Trindade 16-C 

Tel. 21 342 67 55 
 
 

Fundada em 1914, em 3ª geração na mesma 
família, ocupa duas salas que foram do antigo 
Convento da Trindade, espaço que outrora foi 
cavalariça. Uma pedra gravada na base de 
coluna aflora numa das paredes a atestar a 
antiguidade do local. 



Biblarte Ldª - Livraria e antiquário 
Rua de S. Pedro de Alcântara 
Tel. 21 346 37 02 

 
Fundada em 1951 por Ernesto Martins, sita numa 
loja do palácio do Conde de Castelo Melhor, frente 
ao jardim de S. Pedro de Alcântara, mantem-se 
intacta há décadas, o que lhe confere uma patine 
especial e o reconhecimento de interesse público. 
Primeiras edições de autores portugueses. Pessoa, 
Cargaleiro, Cesarinny e Pina Martins, entre outros, 
eram/são visitas da casa, atestado pelo livro de 
visitas, com aguarelas, dedicatórias e desenhos. 

 
 
 
 
 
 
 

Livraria alfarrabista Bizantina 

R da Misericórdia 147 
Tel. 21 342 32 49 

www.livrariabizantina.pt 
 

Especializada em brochuras, livretos, manuscritos, 
postais, fotos antigas, cartas, registos patrimoniais, 
jornais antigos, o nome de “bizantina” tem a ver com o 
extravagante ou subtil segundo Carlos Bobone, seu 
detentor, aqui desde 2003. 

 
 
 
 
 
 
 

Livraria Antiquária do Calhariz 
Lgº Calhariz 14 
Tel. 21 342 84 77 
www.iberlibro.com/librerias/ANTIQUARIACALHARIZ 

 
Mercador de livros desde o séc.XVIII, pertence a José 
Manuel Rodrigues desde 1979. Centenas de catálogos 
publicados. Montras e portas verde-garrafa, mesmo ao lado 
do Elevador da Bica. Realiza leilões.

http://www.livrariabizantina.pt/
http://www.iberlibro.com/librerias/ANTIQUARIACALHARIZ
http://www.iberlibro.com/librerias/ANTIQUARIACALHARIZ


Livraria Camões 
Rua da Misericórdia 137 

Tel. 21 342 72 72 

 

Fundada em 1974 por J. Lopes Holtreman, mais de 70 
anos de profissão, possui um tesouro bibliófilo e uma 
colecção de 21 bustos de Camões e mais de 400 
medalhas sobre o mesmo épico, alem de umas doze 
dúzias de medalhas de diversos autores portugueses. 
Especializado em obras portuguesas dos séc.XVI e 
XVII. 

 
 
 
 
 
 
 

Centro Antiquário do Alecrim Ldª – Livreiro 
Antiquário Rua do Alecrim 40-42 

Tel. 21 342 00 68 
 

Interessante e vasto espaço, onde expõe gravuras, 
mapas antigos, livros, postais e vistosos rótulos de 
garrafas da antiga Fábrica Ancora, que ali teve a sua 
loja até 1992. 

 
Foto Luís Pavão 

 
 
 
 
 
 
 

Livraria Campos Trindade Ldª 

Rua do Alecrim 44 
Tel. 21 347 18 57 

www.campostrindade.com 
 
Fundada em 1975 pelo pai, é agora dirigida pelo filho, 
especializada em obras antigas e raridades bibliográficas. 
Fachada com painel de azulejos, as estantes em madeira 
escura e a mesa ao centro repleta de gravuras e 
estampas antigas, dão um ambiente de biblioteca 
oitocentista. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto Luís Pavão 

http://www.campostrindade.com/


Livraria Antiga do Carmo 

Cçª do Carmo 50 
Tel. 21 346 10 68 

 
 

Fundada em 1942, pertence a José Ferreira desde 1987. 
Estabelecimento invulgar pela sua planta em triângulo é uma 
livraria eclética especializada na história dos judeus e judaísmo, 
Inquisição, esoterismo, templários, Maçonaria, Pessoa. 
Foto Luís Pavão 

 
 
 
 
 
 
 
 

Livraria Castro e Silva 
Rua do Loreto 14 
Tel. 21 346 73 80 

www.castroesilva.com 
 

 

Aberta neste local em 2008 é a extensão doutra loja na 
rua do Norte 40-44. Compra e vende livros antigos e 
usados, de todo o género. 

 
 
 
 

Livraria do Duque e O Az do Livro 

Escadinhas do Duque 3,11,17 
Tel. 21 342 82 41 

 
 

Pertencentes a Jaime Alves Ribeiro, uma especializada 
em banda desenhada, a outra  generalista, mas  sempre 
de livros usados, é uma maravilha de arrumação e de 
memória, tal a quantidade de livros. 

 
 
 
 
 

Livraria Antiquário J.A.Telles da Sylva 
Rua da Oliveira ao Carmo 77-79 (às Escadinhas do Duque) 

Tlm. 914 069 503 
www.jatellessylva.com 

 
 

Fundada em 1962 por José A. Teles da Silva, foi tomada pelos 
actuais proprietários em 2002 e abriu esta pequena mas  
cuidada loja em 2008. Com preciosidades bibliográficas, uma 
boa luz, um oratório de Sª Catarina do Monte Sinai, padroeira 
dos livreiros, junto à entrada.

http://www.castroesilva.com/
http://www.jatellessylva.com/


Livraria Histórica-Ultramarina de J.R.Silva 
Travessa da Queimada 28, 1º 
(ou Rua José Lins do Rego 2 B) 
Tel. 21 346 85 89 
www.livrariaultramarina.com 

 
Com tabuleta artística da autoria de Francisco Hipólito Raposo, a 
sala da entrada de um estilo oitocentista, no rés-do-chão, uma porta 
de arco-abatido e quadrados de vidro, deixam ver um armazém- 
biblioteca, repleto de livros antigos, sobretudo sobre História e 
Àfrica. 

 
 
 
 
 

Livraria Luís Burnay 
Cçª Combro 43-47 
Tel. 21 347 93 46 

www.livrarialuisburnay.pt 
 

Fundada em 2000, é um estabelecimento, de montras 
bem amplas duas colunas de ferro ao centro  a 
suportar o alto tecto, duas portas laterais encimadas 
por quadros a óleo antigos, as paredes forradas de 
estantes abertas, um ambiente erudito, cuidado e 
clássico. Realiza leilões. 

 
 
 
 

O Mundo do Livro 
Lgº da Trindade,12 
Tel. 21 325 67 04 

 
 
 

É um mini-museu da gravura, fundado em 1941 por Rodrigues 
Pires,  aqui desde os anos 1950.  Especializado em mapas e 
gravuras antigos, originais e reproduções, desenhos de autor, 
exibe algumas raridades bibliográficas. No rés-do-chão são as 
molduras, postais e cartazes, na sobre-loja, quadros decora-
tivos e na parede da escada,  uma pintura mural de  António 
Domingues do ano de 1962.

http://www.livrariaultramarina.com/
http://www.livrarialuisburnay.pt/


Livraria Alfarrabista A Nova Eclética 
Cçª do Combro 50 
Tel. 21 346 84 41 

www.nova-ecletica.com 
 

Fundada em 1992 por Alfredo Gonçalves, a fachada nada assinala. 
Vende livros, antigos ou fora dos circuitos de primeira venda, livros 
estrangeiros sobre Portugal, as primeiras edições de 
autores consagrados, livros quinhentistas portugueses e livros de 
Fernando Pessoa assinados pelo próprio, entre outros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Livraria Otium Cum Dignitate 
Rua do Século 7 
Tel. 21 346 31 11 
www.nunogoncalves.pt 

 

È uma nova livraria, aberta em 2008, em que o nome da casa é ao 
mesmo tempo lema – ócio com dignidade. Generalista com 
especialidade em História, literatura, fotos e manuscritos antigos. 
Realiza leilões. 

 
 
 
 

Livraria Olissipo 
Lgº Trindade Coelho 7 

Tel. 21 346 27 71 

 

Fundada em 1980 por J. Vicente, seu proprietário, a loja é 
ampla e bem iluminada por largas montras e janelas, oferece 
gravuras, estampas, mapas, livros do séc.XVI em diante. Ex- 
libris é uma estatueta em loiça de João Villaret, anos 1940.

http://www.nova-ecletica.com/
http://www.nunogoncalves.pt/


Livraria Padrão 

Rua Nova da Trindade 18 
Tel. 21 347 02 07 

 
 

Foi de Óscar Rodrigues até 2005 no vão de escada na 
entrada da Academia de Amadores de Musica, com 
muitas obras recentes e antigas, variadas mas não 
raridades bibliográficas, com um ar colorido e variado 
que convida a entrar e procurar. 

 
 

 

Pina Gonçalves 
Terreiro do Paço, arcada norte 

 
 
Começou com uma banca debaixo das arcadas em 
1976 e em 2004 trocou pelo quiosque de metal inox, 
design moderno e montras laterais. Vende livros 
antigos, do séc.XVIII até hoje, mas não raridades nem 
fundos de edição. 

 
 
 
 

Livraria Santiago 
Cçª do Duque 19 B 
Tel. 21 325 89 20 

www.livrariasantiago.com 
 

 

Fundada em 2001 por A. Palma de Figueiredo, devoto de 
Santiago, tomou o nome e a sua espada como insígnia da casa. 
Generalista tem alguma especialização em genealogia, Ultramar, 
Brasil, Arte, Monarquia, monografias e História de Portugal, 
colecção Livros do Brasil e policiai 

 
 
 
 
 

Livraria Vilela 
Cçª do Duque 19 A 

Tel. 21 343 28 28 
 

Loja quadrada e bem iluminada, prateleiras repletas de 
livros usados, José Manuel Vilela, abriu este espaço em 
1997 e lançou em 2007 uma editora a Bonecos Rebeldes 
para a banda desenhada e as histórias aos quadradinhos.

http://www.livrariasantiago.com/


Livraria Simão 

Escadinhas de S. Cristóvão 18 
Telem. 914 597 419 / 961 031 304 

 

Provavelmente o mais jovem alfarrabista da Baixa e Chiado no 
mais pequeno espaço de livros, uma porta, no antigo arco a S. 
Cristóvão, junto à rua da Madalena. Generalista, vende livros 
assinados de Torga, algumas 1ª edições de poetas portugueses e 
livros antigos dos séc.XVII e XVIII. 

 
 
 
 
 
 
 

 

José Gilberto dos Livros Alfarrabista 

Av. 24 Julho, quiosque frente à estação CP Cais do Sodré 

 

Lisboeta magro, pele recortada pela brisa do rio, todos os dias 
a trocar, vender e comprar livros usados, sobretudo para quem 
vai de comboio ou de cacilheiro, desde 1974, vende também 
livros de cow-boys, policiais e BD antigos Cavaleiro Andante, 
Zorro, Diabrete, Mosquito, Gafanhoto... 

 
 
 

 

Banca livros usados do Terreiro do Paço 
frente ao Café Martinho da Arcada 

 
Uma pequena banca de madeira na esquina da R.Prata com 
a R. Alfandega, compra, vende e troca livros antigos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Feira de Livros do Chiado 
R.Anchieta, todos os sábados das 9h ás 18h 

 
Uma vintena de vendedores de livros antigos ou usados, 
montam as suas bancas a céu aberto. 
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