
ANTIQUÁRIOS  DA  BAIXA  E  DO  CHIADO 
 
 
 
 

António Costa Antiguidades 
Rua do Alecrim, 76 

Tel. 21 342 58 89 
 

  
Fundada por António Costa, esta loja de antiguidades foi 
comprada em 2006, um espaço amplo, muito bem 
decorado, com baús do século XVIII, tapeçarias, cómodas 
e pinturas antigas também, que além de objectos de arte 
antiga também oferece peças de arte contemporânea, 
abrangendo todo o tipo de gostos. O arranjo magnifico das 
diversas salas, o valor e imponência das peças, quase nos 
fazem sentir num palácio. 
 
 
 
 

 
Antiquália Antiguidades 
Praça Luís de Camões, 37 
Tel. 21 342 32 60 
 
 
Fundada em 1943, vai na terceira geração da familia, é um 
grande estabelecimento no gaveto com a rua das Gáveas, 
frente à prataria Silva, com quem faz um excelente frente-
a-frente. O mármore preto da fachada contrasta com o 
dourado da armação das montras e porta, dando um 
discreto atractivo em pleno Lgº Camões.  

 
 
 
 

A. Trindade 
Antiguidades e 

objectos de arte  
Rua do Alecrim, 81  

 Tel. 21 342 46 60 
 

 
Abriu em 1968, com todo objectos antigos, porcelanas 
da Companhia das Índias, mobiliário do século XVIII, 
quadros e ourivesaria, numa loja de duas salas com 
arcos e a entrada em mármore. 
 



   
A Barbacã Antiguidades 
Calçada de S. Franscisco, 1 A 
Tel. 21 342 36 52 
 
 
Aberta em Sintra em 1980, inaugurou aqui em 
2004, uma loja bastante ampla e muito original pois 
é atravessada por uma ponte em madeira que 
desce toda a loja começando na entrada.  
 
 
 

 
 
 
 

Blanchon Leilões e Antiguidades 
Rua da Misericórdia, 14 – Espaço Chiado loja 25,26 

Tel. 21 347 23 43 
  

 
No Espaço Chiado desde a sua abertura em 1992, 
apesar do pouco espaço, todo envidraçado, é um 
regalo para quem vê, tanta peça curiosa, invulgar, 
bonita ou antiga, pois está repleta de pinturas, 
porcelanas, produtos da marca francesa Apilco e 
objectos antigos.  
 
 
 
 
 

Casa das Aguas 
Rua do Ouro, 243 
Tel. 21 346 23 97 
 
 
Aberta em 1907, comercializava águas a copo, foi tabacaria 
e é hoje de pequenas antiguidades, objectos tradicionais e 
lembranças como loiças, estatuetas, fotografias, etc. para 
coleccionadores ou turistas.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



D’Orey & Cardoso   
R.Alecrim 68 

Tel. 21 343 02 32  
www.doreycardoso.pt 

 
 
Fundada em 2010 é um antiquário de azulejos do séc. XVI e 
XVII, hispano-árabes, até aos mais contemporâneos. Com 
armazém e oficinas de restauro em Loures, vende figuras de 
convite, painéis de diversos estilos e épocas, peças em 
cerâmica e faiança, sendo um estabelecimento especializado 
e com muito interesse pela forma como expõe.   
 
 
 
 
 
 
 

Felner da Costa Antiguidades 
Rua do Alecrim, 52-54 

Encerrado temporariamente. 
 

 
 
 
 

João Trindade  Antiquário 
Rua do Alecrim, 32-36 
Tel. 21 342 16 00 
 
 
Foi da Fábrica de Licores Ancora, fornecedora da Casa 
Real e depois da Presidência da República, como as 
tabuletas exteriores atestam, magnificamente 
trabalhadas em ferro pintado, até que João Trindade, 
em 1990 a converteu para antiguidades.  
 

 
 
 
 
 

Jorge Welsh Antiquário 
Rua da Misericórdia 41-47 

Tel. 21 395 33 75 
www.jorgewelsh.com 

 
Criada em 1997, mudou em 2008 para aqui, uma 
ampla loja de fachada clássica, em pedra 
trabalhada. Especializada em porcelanas antigas, 
indo-portuguesas, chinesas, em especial peças 
Nambam (Japão).  

Foto Luis Pavão 



Maria Teresa Antiguidades Ldª 
Rua dos Douradores 96 – esquina R. Vitória  
Tel. 21 882 24 09 
 
 
Em 2000 fundou ali a sua casa de antiguidades D.Maria 
Teresa, uma agradável loja bem iluminada e aberta para 
quatro montras, que é um espaço elegante e de bom gosto 
com muito toque feminino. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mayer Antiguidades  
Rua do Loreto, 18  
Tel. 21 342 28 81 

 
 
Aberta pela família Mayer em 1917 como casa de 
penhores, continua na 2ª geração, hoje de 
antiguidades, estilo de meados do secº XX, quando a 
casa foi remodelada em 1965. Expõe porcelanas, 
cerâmicas das Caldas, cristais de diversas origens, 
objectos antigos, máquinas fotográficas, relógios, notas 
e moedas.  
 
 
 
 

 
P.S.V. Pedro Sousa Vieira Antiguidades 
Rua do Alecrim, 64-66 
Tel. 21 346 10 48 
 
  
Fundada em 1978 e comprada por Pedro Sousa 
Vieira em 2003, esta loja pode ser descrita como uma 
verdadeira “casa”, decorada como tal, com cadeirões, 
cómodas e loiças da Companhia das Índias e não só. 
O chão é em lajes de pedra de lioz.  
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