
 
 
 
CASAS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BAIXA E CHIADO 
 
 

 
Guitarrista – Instrumentos Musicais Ldª 
R. da Misericórdia 12-20, Espaço Chiado loja 37  
Tel. 21 347 92 83 
 
È músico e afinador de instrumentos musicais, sobretudo 
guitarras eléctricas, aqui estabelecido desde 2000, que “vende 
sonhos, não instrumentos”. Faz set-ups e up-grades, trocando e 
reparando instrumentos, sobretudo para bandas. 
 
 
 
 
 
 

 
 

IOP - Música Tinoco 
R. Madalena 168 
Tel. 21 888 50 62 

 
Casa de venda e reparação de instrumentos 
musicais, em especial de percussão, cordas, 
sopro e teclados, acessórios, mesas de mistura e 
amplificadores, da China, Portugal e Espanha 
em que o importante é virem bem afinadas 
sobretudo para os principiantes. 
 
 

MK2 - Soluções para DJ´S e Produtores 
R. Flores 41-43 
Tel. 21 315 03 74 
www.MK2.pt 
 
Abriu em 2008 com soluções para DJ`S e 
Produtores, são importadores e distribuidores da 
marca Ortofon, vendem e alugam diverso 
equipamento profissional, alugam o estúdio de som e 
a sala multi-usos, além de darem formação, sendo 
centro de formação autorizado pela Apple para a 
aplicação Logic.  
 

 



Salão Musical de Lisboa 
R.  da Oliveira ao Carmo 2 

Tel. 21 346 35 09 
 
Existe desde 1958 na rua dos Anjos, mas esta sucursal, 
junto ao Lgº do Carmo, é desde  1990, num excelente 
espaço, bem decorado, com uma lareira em bonita pedra 
clara. Restaura instrumentos de sopro, de corda tradicionais 
portugueses e fabrico nacional de instrumentos tradicionais 
como adufes, bombos.  
 
 

Trovador 
Instrumentos 

Musicais  
R. do Alecrim 29 
Tel. 21 343 10 78 
 
Fundada em 1989, instalou-se aqui em 2006. Com 
escola de música, oferece guitarras clássicas, 
guitarras eléctricas, amplificadores, instrumentos de 
precursão étnica, cítaras, sarod, darbuca e 
instrumentos tradicionais portugueses. Na oficina 
repara instrumentos de corda, de sopro metais e de 
sopro madeira.  

 
 
 

Violino – Instrumentos Musicais Ldª 
Cçª Sacramento 48 

Tel. 21 346 93 55 
 
Criada em 1986, pela mão de Manuel Pinto, 
antigo mecânico de instrumentos musicais de  
sopro na Custódio Cardoso Pereira, onde 
trabalhou 28 anos. Especialista em Guitarra 
Portuguesa e outros instrumentos tradicionais, 
vende e repara todo o tipo de instrumentos de 
sopro, corda ou percussão, em oficina própria e 
com pessoal especializado.    
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