
LOJAS  DE  FOTOGRAFIA  DA  BAIXA  E   DO  CHIADO 
 
 

Afari, Lda - Agrupamento fotográfico artístico de relevo 
industrial 
Rua Augusta, nº112 
Tel. 21 342 88 36 

Abriu em 1924 tem estúdio, laboratório industrial e venda 
de equipamento fotográfico. Faz revelação de fotografias a 
p/b e de slides assim como a reprodução e digitalização de 
vídeos. Faz álbuns fotográficos digitais, que revela a partir 
de ficheiros que recebem on-line e conserva o arquivo 
fotográfico desde a sua fundação.  

 
Fotocolor,  

Rua do Ouro 291 - 293 
Tel. 21 346 42 42/3 

 
Loja familiar, fundada em 1949 tem um estúdio 
bastante conceituado, vende material fotográfico, 
vídeo, informática, revela a p/b e slides em 
laboratório próprio, trabalha com fotógrafos 
profissionais, oferece câmaras analógicas e a p/b, 
material em 2ª mão. É uma casa ampla e bem 
localizada junto ao Rossio. 
 
 

Fotosport 
Pr. Restauradores 12 A 
 
Sucede à PH Foto que ali a antecedeu e em 1996 integrou a 
cadeia Fotosport. É um espaço pequeno mas muito funcional, 
atraente e bem organizado. Faz convites para várias situações, 
cartões, postais, “faire-part”, álbuns digitais, impressões de fotos 
em canecas, camisolas, etc. A equipe de duas empregadas com 
experiência assegura um atendimento eficiente e rápido.  
 
 
 
 
 

 
Fotozignio  

Rua da Misericórdia 23   
Tel. 21 342 69 19 

www.fotozignio.com 
 

Abriu em 1994, especializou-se na fotografia de 
crianças em estúdio com cenários e vestidas a rigor 
consoante a ocasião - baptismo, carnaval, etc.. Os 
quadros fotográficos também são feitos, expondo 
exemplos dos cenários disponíveis.  
 



 
Instanta Lda. 
Rua Garrett nº 40 
Tel. 21 346 65 40 
www.instanta.pt 
 
Com o lema “Momentos para sempre”, abriu em 1930 na 
Rua Nova do Almada passando em 2004/5 para este local, 
de traça moderna, estúdio na cave. Foi o melhor laboratório 
a p/b da Península, hoje tem máquina revelação de 
fotografias no momento, faz digitalizações e tem software 
capaz de recuperar fotografias em cartões formatados. 
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