
GINJINHAS  E  AFINS  DA  BAIXA  E  CHIADO 
 
 
 
 
 

A Ginjinha Espinheira 
Lgº S.Domingos 8 
 
 
Aberta c.1840 por um galego, Francisco Espinheira, 
continua o fabrico com ginja própria. Os vidros da 
entrada pintados com arte, versos brejeiros, as tabuletas 
laterais, são uma publicidade simples e alegre. 
 
 
 
Foto Luís Pavão 

 
 
 
 

Casa  Das  Limonadas  - Merendinha bar 
rua Nova do Almada  

 
 
Fundada em 1936 pelo Sr. Outerelo, situa-se muito a 
propósito abaixo do Tribunal da Boa Hora, onde todos 
vêm aclarar a voz com a limonada, única graças ao bom 
limão, comprado diariamente no Mercado da Ribeira. 

 Foto Luís Pavão 
 
 
 

 
 
 
Ginjinha Sem Rival de J. Manuel L. Cima  (Herdº) Ldª -  
Rua das Portas de Santo Antão 7 
 
 
Fundada entre 1890-1892 pelo avô dos actuais proprietários, 
João Lourenço Cima, alem da ginjinha, fabrica anis seco, 
amêndoa amarga, “granito”, capilé, salsaparrilha, groselha e 
o mais famoso - “eduardino” – em homenagem a um palhaço  
do Coliseu.   
 
Foto Luís Pavão 
 
 
 
 
 



A Licorista – Bar e restaurante 
Rua dos Sapateiros 220 

 
Fundada em 1920, pertenceu à Sociedade Abel Pereira 
da Fonseca, foi frequentada por Pessoa, era famosa 
pela trombada ou trombadinha, marujinho e corridinho, 
licores da casa. Atrás do balcão gravado em pedra a 
marca da Companhia Portugueza de Licores e um 
sorridente sol.  
 
 
 
 
 

Bar O Pirata  
Lgº Restauradores 15 
 
 
 
Fundado em 1921, hoje são mais as refeições rápidas 
e económicas que trazem o publico, mas foi o coktail à 
base de vinho generoso gaseificado que lhe granjeou a 
fama, o pirata, e o perna de pau, pirata acrescentado 
de ginjinha.  
 
 

 
 

Ginjinha  Popular 
R.Portas de Sº Antão  61 

 
 
Criada no séc.XIX, produziu ginjinha própria até 
c.1971, capilé com soda e groselha, salsaparrilha, 
“licor de Natal”, premiado com medalha de ouro e 
com patente. Tem no emblema em vidro pintado – 
uma cabeça de homem com chapéu - situado ao 
centro do estabelecimento o seu ex-libris.  
 
 
 
 

A Estrela de Barros Queirós Ldª - Ginjinha  Rubi 
Travª Barros Queirós 27 
 
 
Fundada em 1931, exibe três magníficos painéis de 
azulejos alusivos à colheita e preparação da ginja. O 
fabrico próprio é nos Anjos, donde sai também capilé, 
groselha, essências de rum, quirche, marasquino, anis.                                         

 
 Foto Luís Pavão 
 



 
A Tendinha do Rossio 

Rossio 6 
 
 
Fundada entre 1840-1842, ficou na posse dos herdeiros até 
1974, altura em que passou para Calheiros e Carmo Ldª, 
actuais donos, serve uma das melhores sopas e sandes de 
presunto da Beira Baixa. Fregueses foram Marceneiro, 
Hermínia Silva e Beatriz Costa, entre outros.  
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