
DISCOTECAS  E  LOJAS  DE  MUSICA  DA  BAIXA  E  DO  CHIADO 
 
 

Discoteca Amália 
R. Áurea 272  
Tel. 21 342 09 39 
 
Criada em 1991 pelo fundador da Fundação Manuel Simões 
para a Divulgação do Fado é um “altar” a Amália, foto com 
rosas vermelhas na montra, só passa musica de Amália, um 
relicário ao fado antigo, complementa-se com a carrinha 
Lisboa, Cidade do Fado, imitando os carros de inicio sec.XX, 
ponto de divulgação para turistas e passantes, na rua do 
Carmo.  
 
 
 
 

 
 
 

Lisboa, Cidade do Fado  
carrinha na R. Carmo 

 
 
 
 
 

Discolecção 
Cçª do Duque 53 A 
Tel. 21 347 14 86 
 
Vitor Nunes frequentador da loja, que comprou em 
2004, é vocacionada para o vinil em 2ª mão, em musica 
dos anos 1960-70, de rock progressivo e psicadélico, 
musica independente dos anos 1980, jazz, música 
clássica, musica popular portuguesa e musica de 
intervenção. Está decorada com discos e cartazes, 
mormente dos Beatles e do António Variações. 

 
 
 
 

Discoteca Festival 
R. Augusta,  280,  1º  

R. Prata 33-A 
Tel. 21 347 03 28 

 
É a firma Belas & Santos Ldª com duas discotecas – estando 
a da R.Prata encerrada e a da R. Augusta completamente 
cheia de discos usados ou antigos, de musica popular 
portuguesa, jazz e clássicos. Num 1º andar, a musica para a 
rua está sempre a sair, portuguesa e ligeira, para animar 
passantes e chamar atenções. 
 



 
 

 
 
 
 
 
Magic Bus records 
Cçª do Duque 17 A 
Tel. 21 347 81 05 
 
Pequena loja de discos e CD’s.  
 
 
 
 

 
Louie Louie Lisboa 

R. Nova da Trindade, 8 A 
Tel. 21 347 22 32 

www.LouieLouie.Biz 
 
Cadeia de três lojas (Lisboa, Porto e Braga) de CD`s e 
vinil, novos e usados, de jazz, world music, pop,  rock,  
fado, etc. Vende também bilhetes para concertos. Loja 
ampla, chão escuro a contrastar com os tons claros do 
tecto, paredes decoradas com cartazes alusivos a temas 
musicais e logo à entrada  em frente ao balcão de atendimento destaca-se um bonsai.   
 
 

Companhia Nacional da Musica SA 
R. Nova do Almada 60 - 62 
Tel. 21 342 09 18 
www.cnmusica.com 
 
Sucedeu à Sassetti e à Strauss, de que herdou a partir de 
2003 aquele espaço e espólio de gravações de musica 
portuguesa e de fado. A decoração é elegante e aberta: dois 
níveis, ligados por uma escadaria de granito, conduzem-nos 
á sobreloja onde estão as partituras de musica e CD’s. Em 

baixo são os CD’s, sobretudo de música clássica e fado 
 
 

Progcds.com 
Cçª do Carmo 36 – 38 

Tel. 21 343 32 97 
www.progcds.com 

 
Vende CD’s novos e usados e vinil em 2ª mão. É 
distribuidor da marca holandesa Bentu’s de musica rock 
progressivo e rock psicadélico, dos anos 1960 e 1970, 
para alguns milhares de títulos disponíveis. O ambiente é 
dado pelos cartazes das musicas e pelos discos de vinil 
afixados à parede. 
 



 
Sound Club Store 
R. Misericórdia, 12-20 (Espaço Chiado – loja 24) 
Telf. 96 89 51 954 
 
Loja totalmente envidraçada, com musica alternativa, hip-
hop, interpool mas tambem fado, musica brasileira, musica 
portuguesa de intervenção, ligeira, rock, pop, clássica, 
ópera, jazz, musica italiana e francesa. Distribui EMI, 
Valentim de Carvalho, vende em 2ª mão, vinil, CD’s, 
DVD’s e “o que não tem, vai tentar encontrar”!  
 

 
 
 

Trem Azul – jazz store 
R. Alecrim, 21 A 

Telf. 21 342 31 41 
www.clenfead-records.com 

 
Constituída em 2004, é um espaço amplo, de cores 
claras, ladeado por recortes de jornais e revistas de 
concertos, músicos, etc. Especialistas em jazz 
contemporâneo e jazz em geral, oferece também 
concertos no seu próprio espaço e venda à cobrança 
para todo o país e estrangeiro.  
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