
AS  FARMÁCIAS  DA  BAIXA  E  DO  CHIADO 
 
 
 

Farmácia Africana 
Rua Bernardino Costa 43-45 (ao cais do Sodré) 
Tel. 21 336 91 20 
 
 
A firma data de 1888, situada no mesmo edifício do Hotel 
Central (o do Primo Basílio de Eça) e que ardeu. O arranjo 
e decoração é do séc.XX o que confere uma patine própria 
e ambiente acolhedor a um espaço em que são frequentes 
os apoios de emergência a clientes. 
 

 
Farmácia Andrade 
Rua do Alecrim 123 

Tel. 21 324 16 70 
www.farmaciaandrade.pt 

 
Fundado em 1837, é um dos mais bem preservados 
estabelecimentos no seu estilo do séc. XIX. Renovado 
em 2005, tecto de estuque trabalhado, estantes de 
madeira exótica escura, pagem em bronze que segura o 
candeeiro sobre o balcão. Na parte posterior da loja, 
que foi laboratório, um candeeiro de barra e um grande 
espelho dão profundidade e elegância.          Foto Luís Pavão 

 
 
Farmácia Azevedos 
Rossio 31-32 
Tel. 21 343 04 82/3 
 
 
Fundada em 1775, por um frade do vizinho Convento de 
S.Domingos, foi remodelada em 2008, substituindo os armários 
brancos com pórtico vermelho e balcões corridos por um espaço 
livre-serviço, tons verdes e cinza. Um robot procura os fármacos 
armazenados, mas a figura em cerâmica policromada, do sec.XIX ou 
anterior, representando Avicena, permanece.  
 
 

Farmácia Barral 
Rua Augusta  225 e rua dos Sapateiros 166 

Tel. 21 347 61 41 
 
A remodelação de 2000 optou por um arranjo amplo, 
despojado, de linhas simples, cores brancas, armários 
fechados. A montra aberta, a toda a largura do 
estabelecimento, confere a luz natural e a total visão do 
interior. Fundada em 1835 por dois professores, um da 
Escola Médica, o outro da Escola de Farmácia, os 
irmãos Alves Barata, mudou para aqui em 1970. 
  
 



 
Farmácia Barreto 
Rua do Loreto 24-30 
Tel. 21 342 72 84 
 
É uma jóia pelo mobiliário em cerejeira escura, duas figuras 
românticas em bronze como candeeiros, vidros trabalhados, 
o estuque do tecto e a cantaria da frontaria. Fundada em 
1876 por um farmacêutico italiano, com o nome de 
Farmácia Francesa, só mais tarde mudou para ali. Em 1987 
passou para a posse do Dr. José Pedro Silva, seu director 
técnico.  

Foto Luís Pavão 
 
 

Farmácia Camões (ex-Sanitas)  
Lgº Camões 24 

Tel. 21 347 35 89/21 342 27 98 
 
 
Na remodelação de 2008, passou a livre-serviço e mudou de 
nome - de Sanitas para Camões – do largo onde se situa. 
S.Damião, figura de cerâmica, padroeiro dos farmacêuticos e o 
arco em ogiva, ao fundo, são os destaques da casa.        
 
 
 
 

 
 
 
Farmácia Central  
Rua de S.Paulo 108-110 
 
 
As portas gradeadas, frente ao Lgº S.Paulo, o mobiliário 
em madeira de castanho de meados do séc.XX, paredes 
velhas, conferem antiguidade e a memória não recorda a 
origem. 

 
 
 

Farmácia Cortez  
Rua S.Nicolau 93 
Tel. 21 342 53 78 

 
 
Fundada nos finais do secº XIX, o velho barómetro, de linda 
madeira trabalhada com o nome da farmácia inscrito, dá o 
toque de antiguidade, em contraste com a decoração 
provavelmente dos anos 1970, de branco nas paredes, um 
arco em tijolo e pedra à vista na porta da entrada. 
 
 
 



 
Farmácia Durão 
Rua Garrett 90-92 
Tel. 21 347 61 85 
 
É outra das elegantes e bem remodeladas lojas do 
Chiado. Móveis claros, arco separando as duas partes, 
loja e laboratório onde se preparavam os remédios á 
vista do cliente, a frontaria com molduras de madeira 
clara em volta das três montras.  
 
 
Foto Luís Pavão 
 

 
Farmácia Estácio 

Rossio 60-63 
Tel. 21 321 13 90 

 
 
Fundada em 1883 pelo dr. Emilio Estácio, da Companhia 
Portuguesa de Higiene conta hoje com 4 farmacêuticos, 15 
técnicos e empregados, tem uma decoração moderna, de cores 
brancas e forte iluminação, num amplo espaço de atendimento, 
rodeado de balcões, agradáveis expositores e apelativos 
anúncios.     
 
 

 
 
Farmácia Frazão 
R.Portas de Santo Antão 70 
Tel. 21 342 81 80 
 
Adquirida em 1976 pela actual proprietária e directora 
técnica, foi remodelada em 1996, um pequeno mas 
agradável espaço, bem localizado entre a rua Portas 
de Stº. Antão e as escadinhas de S.Luis, com uma 
frontaria em cantaria sóbria e regular, que lhe confere 
nobreza e elegância.  
 

 
Farmácia Homeopática de Stª Justa 

Rua de Stª Justa,  8 
Tel. 21 885 53 33 

 
 
Fundada em 1906 por João Duarte Bustorf, tio-trisavô 
da actual proprietária, datam de então os laboratórios 
e armazém de fármacos e uma sala no 1º andar, com 
bancada, onde se preparavam os homeopáticos, pelo 
que era conhecida pela “farmácia das aguinhas”, dos 
preparados diluídos em água. Em 1999 passou a 
incluir alopatia, a farmácia comum.             Foto Luís Pavão 

 
 
 



 
Farmácia Internacional  Ldª 
R.Aurea 228 
Tel. 21 324 13 60 
 
 
Obras de remodelação de 2007, expõe de forma 
inovadora, por doenças ou por partes do corpo, 
oferecendo o conforto de sofás modernos e candeeiro 
com glamour. Condicente com o seu nome, tem 
farmácia escrita na frontaria em nove línguas. 
 
 

 
 

Farmácia Morão 
R. Assunção 17-19 
Tel. 21 887 82 89 
 
Um estabelecimento discreto, funcional e renovado, aberto em 
1921. 
 
 
 
 
 
 
 

Farmácia Normal 
Rua da Prata 218 e 220 

Tel. 21 887 83 42 
 
Excelente remodelação de 2008, preservou estantes em madeira 
sucupira escura e macia, o balcão coberto de mármore róseo, o 
tecto em estuque lindamente trabalhado. O pessoal “vende 
saúde” pela simpatia e calor humano. Fundada em 1890, 
continuou na família do fundador Mourato Vermelho por três 
gerações, até passar em 1989 para a família Fonseca.  
 
 
 

Farmácia Silva Carvalho 
Rua dos Fanqueiros 126  
Tel. 21 887 38 75 
 
 
Fundada em 1832 por Teodoro S. Brazão, foi 
Farmácia Pires de 1874 até 1931. Remodelada em 
1964, o actual design é de armários de vidro 
transparente que expõem os fármacos e a decoração 
é dada por algumas plantas e um expositor de 
cerâmicas de laboratório antigo, dando um ambiente 
muito próprio.  
 

Foto Luís Pavão 

 



 
Farmácia Simões Pires 

Rua da Prata 115-119 
Tel. 21 346 23 50 

 
Fundada em 1892, entra na propriedade dos Simões 
Pires nos anos 1930, hoje de dois irmãos, 3ª geração. 
O mobiliário é de origem com vidros foscos gravados, 
um armário exibe utensílios de laboratório antigos e 
algumas figuras em cerâmica. Até aos 1980 fabricou 
alguns produtos próprios e uma pasta de dentes 
Combate! Fernando Pessa foi cliente da casa. 

 
 Foto Luís Pavão 

 
Farmácia Teixeira Lopes 
Rua Áurea 154-156 
Tel. 21 342 48 16 
 
Na esquina, uma pedra gravada em letra cursiva. Dois 
irmãos, ele na gestão, ela na direcção técnica, mantêm em 
3ª geração um negócio fundado em 1920 por José 
Teixeira Lopes. Remodelada em 2004, os armários de 
origem, pintados a branco, a balança e medidor de tensão 
electrónicos, ligam novo e antigo.  
Foto Luís Pavão 

 
 

Farmácia UNIFA 
Rua da Vitória 21-23 

Tel. 21 342 37 93 
 
 
Fundada nos anos 1950, foi Farmácia Central e 
Farmácia Ferreira Pinto, antes de ser UNIFA, tendo 
pertencido ao grupo CUF até 1986. Desde 2001 
pertence a drª Ana Catarina Pires que é também a 
sua directora técnica. O interior é aconchegado 
graças ao espaço bem aproveitado e aos armários e 
balcões em madeira canelada, da época da sua 
fundação. 
 

 
Farmácia Valadas 
Rua da Madalena 233-235 
Tel. 21 887 20 60 
 
Em 1976 trabalhava ali e queria ser médico mas o casamento com 
a filha do dono fê-lo mudar de profissão e em 2001 assumia a 
direcção e propriedade “È uma farmácia de bairro, pois serve a 
Mouraria, S.Cristóvão e S.Lourenço. Quando estacionava o carro 
na Costa do Castelo e vinha a pé, parava a responder aos 
moradores!” conta o dr. João Carvalho, com bonomia. 
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