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  Livreiro e Antiquário Artes & Letras  
Lgº Trindade Coelho 3 - 4 

    Tel. 21 347 16 75 
www.livrariaarteseletras.pt 

 
Esta livraria é mais do que isso, é também 
uma exposição de arte étnica, de peças raras 
e várias da colecção particular de Luís 
Gomes, ali estabelecido desde 1992 onde 
antes era um “press center”. Um gato laranja 
é o rei da loja. 
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Livros em Casa 
R. Misericórdia 40 
Tel. 21 346 71 87 
www.lec.com.pt 
 
 
Aberto em 2010, é o espaço de estar perfeito 
para ler, reflectir meditar, ouvir musica. Tudo ali é 
serenidade, cuidado feminino, bom gosto. “Livros 
em casa providos de engenho e arte” é o lema, 
pois como diz a sua dona e criadora, Cristina 
Capela, “Tudo em 2ª mão num ambiente 
agradável entre o antiquário e o alfarrabista, sou 
as duas coisas”. Estar ali é como estar num salão 

de uma das damas cultas do Iluminismo, mas dos nossos tempos: senhora de modos suaves e 
falar culto, leva-nos pelo belo com os pés na terra. A fachada, uma porta e uma montra, ainda 
nada assinalam desta loja de maravilha: há que parar e ver para a descobrir! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Galeria e Livraria Stuart  

R.Nova do Almada 20 - 22 
Tel.21 343 26 17 

 
Fundada em 1994, conjuga arte e livros antigos, que 
ocupam a sala do fundo. A sala da frente, aberta para a rua 
por montra e porta de vidros, arcos pombalinos de pedra à 
mostra, tem ao centro uma coluna em ferro, decoração de 
António Soares e Josefa Greno. Um piano do séc.XIX é a 
peça mais marcante. O designer Manuel Paula fez a marca 
e a identidade gráfica.  
 
 
 
 
 
 
 

 
O Manuscrito Histórico – livreiros, antiquários ldª 
Cçª Sacramento 50 (ao Chiado) 
Tel. 21 346 42 83 
 
É uma pequena mas magnifica galeria de tecto 
abobadado, integrada no Palácio Valadares, fundada 
por José Rebelo em 1989. Alem de livros antigos, 
vende fotos, pergaminhos, gravuras, mapas, postais, 
cartazes de cinema, periódicos séc.XIX, missais, 
condecorações militares e ordens honorificas, etc. 
Destaque para um busto de Camões e os ferros do 
anterior dourador.  
 

 
 

Silk Route  
R. Misericórdia 72 
Tel. 21 346 64 24 

 
O espaço é todo ele de charme: uma fachada 
em ferro, de transição de século, que abre para 
uma ala compassada por 3 arcos perfeitos a 
iguais distancias e um lajeado no chão. As 
paredes de branco, às quais se encostam leves 
expositores, destacam peças raras, de 
antiguidade, étnicas ou de estilo, muitas de arte 
indo-portuguesa. Para alem do charme de 
Catarina Faria, e por ela, o encanto está aqui, 
nesta mini-rota de preciosidades, nesta 
verdadeira caverna de Ali-Babá, à colina de S.Roque.  
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