
LIVRARIAS DA BAIXA E DO CHIADO 
 
 
 

Livraria A+A – Livros de Arte ldª  
Ordem dos Arquitectos – Tv. do Carvalho 25 
Tel. 21 342 19 27 
 
Aberta em 1995, é livraria especializada em arte e 
arquitectura, situando-se no interior do antigo edifício dos 
Banhos de S.Paulo, em cuja fachada se insere a entrada e 
respectivo letreiro.  

 
 
 
 

Livraria Aillaud & Lellos  Ldª 
Rua do Carmo  82 
Tel. 21 342 44 50 

www.lelloeditores.com 
 
 
Aberta em 1931, estilo Arte Nova, meias-colunas em 
pedra cinzenta ladeiam a porta em que estão gravadas 
nomes de seis autores portugueses. No interior, o fundo 
da sala da esquerda é em vidro fosco gravado, iluminado 
na retaguarda. Livraria generalista com editora própria.  

Foto Luís Pavão 
 
 
Livraria Alcalá 
Rua da Madalena 56 
 
Especializada em livros em espanhol, antes sita na rua Serpa Pinto 1. 

 
 

 Livraria BDMania 
Rua das Flores 65-71 
Tel. 21 346 12 08 
www.bdmania.pt 
 
 
Fundada em 1994, é uma livraria especializada na importação 
de originais de banda-desenhada, em especial de língua 
inglesa. Com uma área bem iluminada por amplas montras e 
janelas, expõe livros, revistas, artigos vários de B.D., de 
cartazes a bonecos  e estátuas dos personagens. Um espaço 
para dar asas à fantasia. 

 
 
 
 



Livraria Bertrand 
Rua Garrett 73-75 
Tel. 21 347 61 22 
www.bertrand.pt 

 
 
Iniciou em 1727 como editora e livraria na rua do Loreto, pela 
iniciativa dum francês, Pedro Faure. Em meados do século 
XVIII associam-se os Bertrand, passando a Pedro Faure e 
Irmãos Bertrand. Falecido o fundador, fica como Livraria dos 
Irmãos Bertrand. Após o Terramoto, na reconstrução 
pombalina, muda para as actuais instalações (1773). José 
Fontana trabalhou na casa, Herculano publicou e Aquilino aqui 
vinha. Uma das livrarias mais antigas do mundo. 
 
 
 
 

Livraria Buchholz 
Lgº Rafael Bordalo Pinheiro 30 
Tel. 21 343 23 65  
 
Inaugurada a 11/12/08 num antigo armazém da Sá da 
Costa, complementa a oferta desta, no âmbito Fundação 
Agostinho Fernandes que agrega as livrarias às editoras  
Portugália Editora, Sá da Costa Editora e Cavalo de Ferro. 
Seguindo a tradição da Buchholz da R. Duque de Palmela, 
continua especializada como desde a sua criação em 
1943 em livros estrangeiros e de arte.  

 
 
 

Circulo de Leitores 
Rua Áurea 224 

Tel. 21 342 21 88 
www.circuloleitores.pt 

 
 
Aberta em 1997 só vendia edições da própria editora, CD, discos e 
DVD, a clientes associados do clube. A frente da loja é ampla, 
duas montras iguais, bem iluminadas que ao mesmo tempo que 
expõe, deixam ver a loja, toda ela uma féerie de luz, saindo dos 
expositores e põe em destaque o livro, tão atraente à compra como 
à leitura. Integrada no mesmo grupo da Livraria Bertrand, 
actualmente tem a disposição do público as edições do Círculo de 
Leitores e da Tema & Debates. 
 
 
 
 
 
 



Livraria Citação 
Rua dos Fanqueiros 102 
Tel. 21 887 48 40 / 21 887 30 00 

 
 

Com uma decoração de finais anos 1970, em que foi 
fundada, é especializada em livros brasileiros e 
técnicos e em livros de esoterismo, espiritualismo e 
ocultismo. Já recebeu o prémio de melhor montra por 
ocasião duma mostra do livro francês.  
 

 
 

Livraria Cotovia 
Rua Nova da Trindade 24 

Tel. 21 346 53 74 
www.livroscotovia.pt 

 
Criação de 2002 dos arquitectos Borges da Gama e 
Teotónio Pereira, é um pequeno espaço muito 
agradável, em ferro cor cinza e vidros foscos, uma 
decoração aberta e contemporânea, a galeria sobre-
elevada, dá um ar de biblioteca, onde só se expõem e 
vendem os titulos da editora, vocacionada em poesia e 
ensaio.  
 
 
 

 
Livraria Coimbra Editora 
Rua Nova do Almada 90 
Te. 21 342 49 17 
www.coimbraeditora.pt 
 
Foi a Livraria Luso-Espanhola, fundada em 1941 e adquirida pela 
Coimbra Editora em 1996, especializada em livros jurídicos, 
remodelada pelo arquitecto Carlos Worm e supervisão de Siza 
Vieira. A escultura no interior, “A leitura”, é de Helena Matos. O 
espaço, equilibrado e claro, mostra os arcos pombalinos 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Livraria Diário de Noticias –  Oficina do Livro 
Rossio 11 

Tel. 21 342 17 77 
www.oficinadolivro.pt 

 
Desde 2006 é Oficina do Livro, mas o nome que fica na 
fachada por preservação do património, em fundo de 
azulejo amarelo – Diário de Noticias – é pelo qual é 
conhecida. A remodelação interior, minimalista e luminosa, 
é de 2001 mas a fachada é de 1938, do arqº Cristino da 
Silva.  
 
 

Livraria Ferin 
Rua Nova do Almada 70-74 
Tel. 21 342 44 22 
 
Fundada em 1840, é propriedade da mesma família em 
6ª geração. Encadernadores da Casa Real no tempo de 
D.Pedro V, editora até aos anos 1940, guarda ainda os 
ferros e prensas, o mobiliário em mogno maciço, um 
relógio e um barómetro antigos. Livraria generalista e 
especializada em Arte, História, Genealogia e Militaria, 
tem um espaço pombalino como galeria de exposições 
e eventos.             Foto Luís Pavão 

 
 

Livraria FNAC 
Armazens do Chiado  

Tel. 707 31 34 35 
www.fnac.pt 

 
Aberta em 1999 com 1900 m2, tem livraria com 7 secções 
principais de literatura, ciências humanas, livros técnicos, 
arte, BD, infantil e estrangeiros, num total de 50 mil títulos. 
Vende ainda micro-informática, som e imagem, discos 
áudio, jogos e consolas. Tem um fórum de eventos 
culturais e galeria de exposições.  
 
 

Livraria de Arte Guimarães Editores 
Rua da Misericórdia 68 
Tel. 21 324 31 2121/20 
www.guimaraeseditores.com 
 
Fundada por Delfim de Guimarães em 1899, foi escritório e 
loja da editora, ponto de encontro e convivência de escritores 
e artistas. Transferida a propriedade em 2008 e remodelada, 
reabriu dedicada ao mundo das artes, com uma parceria com 
o Teatro de S. Carlos. Mantem-se o lajedo de pedra no chão 

e os dois arcos abatidos seguidos dum arco perfeito. 
 



 
Livraria Oficina do Livro (antiga Livraria de O Século) 

Rossio 23 
Tel. 21 347 27 54 

www.oficinadolivro.pt 
 
 
Entre o Café Nicola e a Tabacaria Mónaco, foi de O Século até 
1982, do Diário de Noticias até 1992 e Oficina do Livro desde 
2007. Decoração “minimalista”, pedra à vista nas duas portas e 
uma galeria-mezanine. Desde a fusão das antigas editoras, faz 
parelha com a Livraria do Diário de Noticias, hoje também da 
Oficina do Livro. 
 
 
 

Livraria Paulus 
Rua de S. Nicolau 85 
Tel. 21 342 28 20 
www.paulus.pt 
 
Editora religiosa fundada em 1943, mudou para este local em 
1975 onde vende livros, álbuns, discos, postais, cartazes, das 
Edições Paulistas e não só. Arranjo de 1996/7, montras em 
vidro sem aros, a todo o comprimento da fachada, estantes 
leves e claras, tudo com muita luz e transparência.  

 
 

Livraria Petrony 
Rua da Assunção 90 

Tel. 21 342 29 11 
www.petrony.pt 

 
Espaço exíguo aberto em 1955, muito preenchido, 
prateleiras etiquetadas por ramos do Direito, tal é a 
sua especialização, a condizer com um quadro 
caricaturando uns 20 professores catedráticos de 
Direito que encima a entrada.  

 
 
Livraria Portugal 
Rua do Carmo  70-74 
Tel. 21 347 49 82/5   www.livrariaportugal.pt 
 
Propriedade da Dias & Andrade Ldª, fundada em 1941, vai na 
2ª geração na posse da mesma família. Com dois pisos de 
exposição, é uma livraria generalista, que faz montras 
especiais, quinzenalmente com as novidades. Reuniam–se 
aqui Armindo Rodrigues, Namora, Urbano Tavares Rodrigues, 
Jaime Cortesão e Aquilino, entre outros.  
Foto Luís Pavão 



Livraria Rei dos Livros  
Rua dos Douradores 13,16,19   

e  Rua de S.Nicolau 22 
Tel. 21 885 46 00 

 
 
Fundada em 1974, de espaços amplos e abertos por 
rasgadas montras, obra de 2001 da autoria de Victor 
Santos, com pedra à vista nas montras, madeira clara 
de carvalho, chão de calçada à portuguesa, é 
especializada em fiscalidade, contabilidade, Direito e 
religião.  
 
 

 
Livraria Rodrigues 
Rua do Ouro 188 
Tel. 21 343 13 02 
 
 
Fundada em 1863 como livraria, até aos anos 1950/60 
foi editora de livros escolares, com gráfica na 
retaguarda, Hoje é uma livraria renovada, antigos 
armários pintados a vermelho, pedra à mostra nas 
montras e azulejo no chão. 

 
 
 

Livraria Sá da Costa 
Rua Garrett 100-102 

Tel. 21 346 07 02 
 
 
Fundada em 1913, mudou para aqui em 1943. 
Decoração Arte Deco, três medalhões em bronze, um de 
Camões, representa as Humanidades, outro de Garcia 
da Horta, representa as Ciências, ao centro o fundador e 
a divisa da firma instruere:construere. Por aqui passaram 
Aquilino, Raul Proença, António Sérgio, Oliveira Martins, 
Almada António J.Saraiva. 

Foto Luís Pavão 
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