
MERCEARIAS FINAS, PRODUTOS REGIONAIS E GOURMET   
DA  BAIXA  E  DO  CHIADO   
 
 
 

Espaço Açores – tradição e gourmet 
R.S.Julião 58 

Tel. 21 888 00 70 
 
Aberta em 2009, pertence à Fabrica de Licores 
Eduardo Ferreira e Filhos Ldª da Ribeira Grande, 
S.Miguel, fabricante dos  licores de maracujá, 
divulga produtos açorianos, de 60 artesãos e PME’s 
locais: enchidos, ananás, tabaco, leite, doces, 
vinhos, queijos, rendas e bordados, etc.  
 
 
 

 Manuel Tavares Ldª -  Mercearias finas e Garrafeira  
R. Betesga 1-A e 1-B 
Tel. 21 342 42 09 
 
Estantes em madeira escura, os balcões-montra de 
queijos, charcutaria, frutos secos, chocolates, dão um 
ar de fartura estética ou se quisermos, de abundância 
suculenta. As montras, uma é para enchidos 
regionais, qual geografia do paladar e outra para 
doces da época. Fundada em 1860, foi da família 
Tavares até 1993, em que passou para João Batista 
Pires e filhos, que a renovaram pela traça antiga.  

 
 
 
 

Manteigaria Silva e Bacalhoaria Silva      
R. D. Antão de Almada 1-C e 1-D 

Tel. 21 342 49 05 
 
O balcão da bacalhoaria e o forro das paredes são 
em lioz o que dá uma elegância e higiene próprias. O 
bacalhau de diversas grandezas e preços, em pilhas, 
completa o atractivo. Ao lado é a Manteigaria Silva, a 
única das que existiram. Fundada em 1908, montras 
bordadas a ferro forjado verde, coloridas frutas,  
presuntos pendurados, queijos a apurar na queijaria, 
fazem um primor de loja.                         Foto Luis Pavão 
 
 
 
 



Nova Açoreana – Produtos Regionais 
R. Prata 116-118 
Tel. 21 887 98 70 
 
Fundada antes de 1933, a João da Costa e Cia Ldª mudou nos 
anos 1990 para os actuais donos e foi remodelada em 2001. 
E uma vistosa e bem provida mercearia de artigos finos – 
queijos e enchidos, frutas, conservas de caça, doces caseiros, 
queijos, etc. – numa decoração cuidada e actual.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Silva e Feijó Ldª – gourmet e produtos regionais 
R. Bacalhoeiros 117-119 

Telm. 912 163 084 
 
È um expoente da reabilitação: não só recuperou o espaço e os 
antigos materiais, mas também o cofre antigo na parede, o 
medidor de azeite, a balança, a central telefónica, a 
amassadeira do pão – agora convertida em arca frigorifica de 
queijos … O chão é de lajes da antiga muralha fernandina e a 
decoração de Fernando Costa, abriu em 2006 com o pão do 
museu de Seia.  
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