
AS   TABACARIAS  DA  BAIXA  E  DO  CHIADO 
 
 
 
 

Tabacaria Álvaro Araújo e Pereira  
Lgº Camões 36, V/E 
 
É um velho vão-de-escada, cheio de utilidades, onde se pendura 
tudo, para o passeio estreito, frente à paragem do eléctrico. Quiçá 
é este o segredo do negócio: uma lojinha de utilidades, á mão de 
quem passa. O sr. Mahindra Naggi recorda uma história feliz: «Aqui 
há uns anos vendi uma raspadinha a duas clientes habituais, que 
foram lanchar ao café aqui a baixo e ganharam 100.000 € com a 
Roda da Sorte que eu lhes vendi aqui! Muito bom!»  
 
 
 
 

 
 

Tabacaria Andion 
Rua Portas de Santo Antão 14  - Depósito 

Rua Portas de Santo Antão   4   V/E -  tabacaria 
 
Fundado entre 1940 e 45 por Delmiro Andion, vai na 3ª 
geração, é da empresa de distribuição de tabacos Pepe & 
Andion SA. Tem no nº 4, vistosa tabacaria e papelaria, com 
muitas vitrinas e escaparates para inúmeras revistas, 
espelhos em fundo, tudo a dar projecção para a rua. O 
depósito de tabaco, o ultimo na Baixa e Chiado, tem uma 
estantaria simples e funcional, pintada em cinza já desbotado pelo tempo, mas em bom 
estado, nas paredes vitrinas com os diversos tipos de tabaco bem expostos, faz-nos recordar 
uma loja antiga.  
 
 
 

Tabacaria Arquinho 
R. Sapateiros V/E 
 
Antes loja de numismática, hoje de tabacos, fotocópias, 
papelarias e recordações para turistas, João Pastor desde 2008 
que pinta azulejos com temas de Lisboa que vende aos turistas, 
muitos dos quais atraídos pela Leitaria Camponesa, em frente. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Tabacaria A Gaivota 
Rua do Comércio, 15 

Tel. 21 887 47 01 
 
Loja sob a forma quadrada, com chão em granito. 
A Gaivota deve o seu nome à ave que tem uma 
relação particular com o Tejo aqui ao lado, sendo 
que a tabacaria também está muito próxima do 
rio. A fundação data de 1976 por três amigos e 
colegas que trabalhavam numa casa na zona do 
Rato, numa área análoga e com isto decidiram abrir o seu próprio negócio. Boa apresentação 
e repleta de tudo o que é útil e prático. 
 
 
 

Tabacaria Bacelar 
Lgº Estação do Rossio 17 
 
Nas arcadas novas do largo remodelado, , frente às 
esplanadas do Largo Duque do Cadaval. Marca em 
desenho clássico, quiçá remetendo para uma antiga 
tabacaria com este nome. 
 
 
 

 
 

Tabacaria da  Boa-Hora – Jesus & Conceição Ldª 
Rua Nova do Almada 46, V/E 

Tel. 21 346 50 67 
 
Firma centenária (“o arrendamento data de mil e oitocentos”) mesmo 
em frente ao antigo Tribunal da Boa-Hora, terá sido visitada por 
Pessoa, pertence a Jaime Cardoso desde 1992, que não só vende 
tabaco como ajuda os que querem deixar de fumar a não comprar 
tabaco! 
 
 
 
 
 

Tabacaria Britânica – Informática e Telecomunicações Ldª 
Pr. Duque da Terceira 19 
Tel. 21 342 47 52 
 
É o exemplo em como o dono é que faz o estabelecimento. Apesar 
do seu nome de referência – dum antigo depósito de tabaco, 
paredes meias com a Tabacaria Inglesa dum lado e com o British 
Bar do outro – é hoje loja de lembranças para turista, 
equipamentos desportivos, T-shirts, bonés, cachecóis, 
artisticamente expostos, bandeiras, sobretudo para ornamentar os 
bares. 
  
 
 

 



Tabacaria Camélia  
R. Nª da Trindade 26 A 
 
E uma envelhecida e pequena loja, de apoio à 
vizinhança e a turistas que por ali passam. 
 
 
 
 
 
 

 
Tabacaria do Carmo 

Cçª do Carmo 62 
Tel. 21 240 01 54 

 
É a típica tabacaria lisboeta, pequena loja por debaixo do 
varandim da rua da Condessa, espaço todo preenchido e 
aproveitado. Bem arranjada e cuidada, fachada na 
inclinação da calçada, tem o seu atractivo pois quem vem 
subindo é o ponto de chegada e para quem vai a descer, a 
ultima ancora antes da partida: por isso e pela exposição 
de revistas e jornais, é dum aprazível e chamativo, únicos nas redondezas.  
 
 
 

 
Casa Havaneza – Empor SA 
Lgº Chiado 25 
Tel. 21 342 03 40 
www.casahavaneza.com 
 
Fundada em 1864 teve o 1º posto de telegrafo publico do 
Chiado. Tem  
painel em baixo relevo em marmore de Bartolomeu Cid. A 
decoração, paredes e moveis forrados a madeira, latão polido 
e dourado, conferem uma apresentação distinta. Com uma 
vasta escolha de charutos e de cigarrilhas, acessórios para 
tabaco, é especializada em prendas e artigos de prestigio 
como canetas, artigos de secretária. Um estabelecimento de 
classe, para uma clientela seleccionada. 
 

 
 
 

Tabacaria Continental  
R.Augusta 57-59 

Tel. 21 342 19 52 / 91 494 80 89. 
 
Uma das tabacarias mais movimentadas de Lisboa, em 
pleno coração da Baixa, ligada ao restaurante do mesmo 
nome, na esquina da R.Augusta com a R.Conceição, é 
uma atracção turística por si mesma, por dentro e por 
fora. O toldo sempre aberto com a esquina em pedra 
lavrada, são a sua imagem de marca. D.Teresa, ali 
desde 1980, é a alma da casa.  



 
Tabacaria Figurinos 
R.Augusta 117 
Tel. 21 342 07 15 
 
Num portal antigo, ostenta uma tabuleta antiga, desenhada que diz “Figurinos”: são as 
revistas de moda, bordados e tricôs que expostas à porta, identificam esta casa única, pois 
não há mais casas que vendam só este tipo de revistas.  
 

 
Tabacaria Glória Ldª 
R. Aurea 178  V/E 
Tel. 21 342 53 11 
 
Fundada em 1914, continuou em 3 gerações na 
mesma família até 1979 e em 2007 é vendida aos 
actuais donos que a tornam num alegre espaço com 
vivos néons, muitas montras coloridas e um bom 
expositor de charutos e cigarrilhas. Este é o sinal de 
que há aqui uma boa escolha de tabacos, orientada por 
Bruno Barata mais que um vendedor, um conselheiro 
de tabaco, por ser apreciador de tabaco!  

 
 
 

Tabacaria Graciano e Baptista, Lda 
R. Madalena, 239 
Telf.: 21 887 2030 

 
Loja pequena e discreta, comandada pela agilidade 
da D. Nazaré que contraria os 60 anos de idade e 
quase meio século de trabalho. É ela quem conta 
que o fundador da casa foi Teodoro dos Santos, o 
homem do Casino Estoril. Mas ela e o marido 
compraram-na já a Jerónimo Pacheco. Daí que o nome da tabacaria vá acompanhando o dos 
seus donos, de Pacheco a Graciano. Actualmente vende jornais e revistas, tabaco, fotocópias, 
jogo e é também um posto “pay-shop  
 
 
 

Tabacaria Internacional  - Carlos Queiroz Unipes.  Ldª 
R. Bernardino Costa 40 
 
É um minúsculo vão-de-escada, bem forrado de bijutarias e 
acessórios para senhora, vestidos exóticos, leves, coloridos e 
vaporosos, xailes e blusas, cachecóis e camisolas desportivas. Os 
óculos de sol e o tabaco, compõem o resto da oferta, desta 
pequena casa que já pouco tem de tabacaria, não fosse o nome 
pintado no toldo a recordá-lo. 
 
 
 
 
 

 
 



Tabacaria José Jorge Batista 
Rua Augusta 54-56, V/E     Tel. 21 343 28 67 /  Tel. 21 342 28 42 
 
Fundada em 1989 com a designação do fundador, está desde 1998 mais vocacionada para a 
lembrança turística, fazendo ligação com a Stopturist  Artesanato e souvenirs no 1º andar. 

 
 

Loja das Revistas - Lopes, Ferreira e Gomes Ldª 
R. Loreto 54 

 
É vistosa e bem iluminada, com uns escaparates que bem expõem 
as revistas, dando uma boa apresentação às mais de 500 
publicações, separadas por temas e assuntos, interesses tantos 
que algum há-de suscitar a compra. É uma loja de bem-estar e de 
bem-viver: o prazer de ler, o prazer de fumar, o gosto de mascar 
uma pastilha e o prazer de apostar para vir a ficar rico!  
 
 
 
 
 
 
 

Tabacaria Lusitânia, Lda. 
Rossio, 108 
Tel. 21 346 76 62 
 
Justo Suárez, galego, sexagenário, orgulha- se de 
viver bem a vida e que em 2009 fez meio século 
que trabalha na Lusitânia. Se por um lado não tem 
dúvidas que o Verão ainda seja a época forte, por 
outro reconhece que “perdeu a importância de 
outrora, os consumos também se têm vindo a 

alterar, se antes o produto mais vendido era o tabaco, hoje é sobretudo o souvenir”, num 
atendimento ao maior cliente actual que é o turista.   

 
 
 
 

Tabacaria Magina 
Rua Portas de Santo Antão 9, V/E  

 
Aberta em 1934,  pertence aos irmãos Cima da ginjinha Manuel 
Cima e Eduardino, ao lado. Antes ali funcionou o restaurante 
Magina, que ficava atrás, para o largo do Regedor, famoso pelas 
suas iscas e onde se reuniam semanalmente a equipe do 
Sporting – Travassos, Albano, Peiroteu, Cardoso, etc..  
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabacaria Martins 
Lgº  Calhariz 4 
Tel. 21 346 47 89  
 
Remodelado no final do séc.XIX, inicio do séc.XX, as estantes 
são de madeira exótica, castanho-claro, com um entalhado no 
friso superior. Na fachada duas placas em pedra branca com 
letras negras anunciam os artigos oferecidos em tempos: 
«aguas – cervejas» e «valores selados, papel timbrado». O 
ambiente é acolhedor, pela sala forrada em madeira e pelo 
atendimento ao balcão, sem livre-serviço,  tudo bem arrumado, 
muito  artigo mas sem saturar. 
 
 
 

 
Tabacaria Mónaco 

Praça D. Pedro IV, 21 
Tel. 21 346 81 91 

 
Fundada em 1875 é em 1893 que sofre obras de 
remodelação e recebe o nome de Mónaco em 
homenagem ao respectivo príncipe que na altura 
visitou Lisboa. O interior contem pinturas e azulejos 
de Rafael B. Pinheiro que deixou neste local, outrora 
de “cavaqueira”, a rã fumadora, a cegonha leitora e 
uma decoração de fios telefónicos em alusão ao 
telefone público que ali existiu, a que não faltam 
andorinhas, numa decoração naturalista que lhe era caracteristica. Notável o candeeiro em 
bronze sobre o balcão e os moveis em madeira exótica.   
 
 
 

 
 
 
Nova Tabacaria – Gifts shop 
R.Ouro 152 
 
Antiga tabacaria reconvertida num espaço repleto de lembranças 
ou ofertas bem ao estilo industânico dos seus proprietários: cor, luz 
e brilho. 
 
 
 

Tabacaria Olímpica  
R. Misericórdia 73 
Tel. 21 342 66 68 

 
Na posse dos actuais donos, desde 1997, é uma loja comprida, bem provida, de estantaria 
moderna em madeira clara, cuja fundação datará de meados do séc.XX. 
 
 
 
 



Tabacaria Orge Herdº 
R.Aurea 64 

Tel. 21 346 28 46 
 
É provavelmente a mais envelhecida das tabacarias da Baixa, 
com o mobiliário de origem, pintado a azul suave, fundada em 
1854. O actual detentor Manuel Orge é neto do fundador: ”Orge é 
um apelido de origem viking, dos que ocuparam o norte de 
Espanha. Fazíamos das 6h até às 24h mesmo sábados e 
domingos e o nosso tabaco vendido à onça, era procurado 
porque o mantínhamos fresco com folhas de couve!!”  
 
 
 

Tabacaria Quintamar 
Pr. Restauradores 72 
 
Tendo o nome de tabacaria, a ambiência acaba por ser mais de loja 
de souvenirs já que é isso que ressalta à vista. No lado nascente dos 
restauradores, pequena, bem arrumada e lotada de artigos, é uma 
exposição atractiva para os turistas.   
 
 

 
 
 
 

Tabacaria Rossio 
Rua do Ouro, 295 
Tel. 21 342 32 71 

 
A T. Rossio deve o nome à sua localização, e inscreve-o 
em néon vermelho. Chegou-nos por mão galega na 
década de quarenta do séc. XX e assim se mantém, hoje 
na 2ª geração. Três empregados são os cicerones de um 
atendimento profissional e simpático. Apesar da loja não 
ser muito grande a variedade de artigos fá-la parecer 
maior, desde o tabaco e afins aos relógios, canetas, 
canivetes, etc.  
 
 

 
 
Tabacaria  Vecal Ldª 
R.Alecrim 111 
Tel. 210 179 769 
 
Muito útil pelas suas múltiplas ofertas, excelentemente colocado 
no cimo da Rua do Alecrim, expõe esferográficas, carteiras, jogo 
e apostas, gomas coloridas, pastilhas elásticas, tabacos, jornais e 
revistas, fotocópias, cartões de visita, carimbos, encadernações: 
tudo o que pode ser necessário para o dia-a-dia até à sorte 
grande, que em tempos registou um loto que rendeu 4 mil contos! 
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