
 
AS   PAPELARIAS   DA  BAIXA  E   DO  CHIADO 
 
 
 
 

Au Petit Peintre   Papelaria Antonio Franco Ldª 
R. S.Nicolau 104 
Tel. 21 342 37 67 
 
Intocado desde a sua fundação em 1909, fachada ao estilo 
final mil-oitocentos, o interior com estantaria de madeira 
pintada, um ambiente próprio, de carinho pelos artistas e de 
gosto pelas artes, quase uma galeria de arte, tanta as obras 
ali expostas, de José Dominguez, um misto de admirador das 
artes, de promotor de artistas e ele próprio artista. Do lado 

direito ficam as amostras de molduras. As montras expõem quadros e gravuras, os armários 
são só por si uma obra de marcenaria centenária.  
 
 
 

Carisma Papelaria Ldª (ex – Soc. Luso Açoreana) 
R.Douradores 179-183 

Tel. 21 887 89 44 
 
Exibe ainda o nome da antiga Soc. Luso Açoreana, mas 
desde 1984 que pertence ao Sr.Canti! A decoração é 
bem repleta, um tanto datada mas útil, numa multitude 
de coisas que o sr. Canti sabe localizar e o cliente se 
encanta a procurar. Um expositor de bonitos cartões 
sazonais e festivos, muitas fitas e papel de embrulhar 
ofertas, completam a profusa e colorida exposição.  
 
 
 

Casa Mendonça de Adolfo Mendonça Ldª  - Papelaria, 
tabacaria, tipografia 
R. Bernardino Costa 46-48 
Tel. 21 342 39 64 
 
Fundada em 1919 é o mais clássico e de aprimorada 
apresentação, porta simetricamente ladeada por duas 
montras iguais e balcão em U aberto para a entrada, 
vistosas vitrinas com artigos de prestigio e de brinde, tudo 
o que uma papelaria tem para apresentar. Decoração  dos 

anos 70-80, hoje ainda tão útil e aparatosa, que também faz trabalhos gráficos correntes.   
 
 
 
 
 
 
 



Ibertope – Soc. Port. de Rotulações ldª 
R.Nova do Almada 32-34 

Tel. 21 342 20 71 
 
Fachada em pequeno mosaico cerâmico verde e 
castanho, é uma papelaria para material de desenho e 
escritório, oferece uma gama variada de letras e 
letreiros, logótipos, placas sinaléticas em decalques, 
auto-adesivos e em relevo. Fundada em 1971 foi a 1ª 
firma a introduzir em Portugal as letras em vinil 
autocolante, marca Letrayon e Decodry, letras de 
decalque.  
 
 
 

Papelaria do Calhariz– Casa das Loiças do Calhariz Ldª 
Lgº Calhariz 17-A  
Tel. 21 342 1981 
 
Palácio do Papel ou Loja do Caderno Azul são os nomes 
desta pequena papelaria com uma vasta oferta de artigos de 
papelarias, material de projecto e atelier, canetas, 
guarnecendo bem toda a casa, copiosamente exposta, com 
uma pilha de material ao meio cheia de cadernos e resmas de 
papel, tudo bem atractivo e util. As etiquetas coloridas, 

tornaram-se um objecto de memória alem de úteis. 
 
 

Papelaria Fernandes 
Rua Áurea 145 e Rua da Vitória 91 

Tel. 21 322 48 30 / 21 325 94 73 
 
A Papelaria Fernandes fundada em 1891 inicia a 
expansão em 1935, com a abertura desta loja. No 
piso térreo estão as secções de papelarias, com 
vários arcos pombalinos e bons focos de luz. 
Conduzindo à sobreloja com janela a toda a largura, 
a parede que liga ao 1º andar, está forrada por um 
painel em mosaico pequeno de M.Portela, alusivo 
aos materiais de desenho e pintura, duma 
remodelação que datará de 1960-70.  
 
 

Papelaria da Moda – Papelarias Antonio Vieira Ldª 
Rua Áurea 167-173 
Tel. 21 324 07 40 
 
Fundada em 1914, na família há 3 gerações, 
decoração em madeira escura da autoria do arqtº 
Rodrigo Rau, dos anos 1970, caracteriza-se pelas 
molduras da montra em madeira, os armários da 
entrada, o candeeiro em madeira das salas do fundo, 
amplas sob uma abóbada abatida, um letreiro a toda 
a extensão da fachada com letras a ouro, bem 
marcante, num letrário ainda hoje agradável e actual.  



 
PrintSpot  Ldª  Office Options  

R. S.Julião 62 
Tel. 21 888 40 19 
www.printspot.pt  

 
Aberta em 10/8/2009, faz cadeia com mais 6 lojas em Lisboa 
e arredores. Tem por lema “tudo para uma boa impressão”: 
papeis especiais para atelier e artes, material de informática, 
impressoras, toners, tinteiros, computadores portáteis, 
material de escritório e material escolar. Espaço agradável, 
arrumado, preenchido q.b..Com um logos muito simples, um 
código de barras em multiplas cores, resulta numa atractiva 
marca comercial. 
 
 
 
 
 

Papelaria Vidal – de Vidal, Rosa e Vidal Ldª 
R. Conceição 43 
Telef. 21 887 90 06 
 
Paredes revestidas de vitrinas, num estilo pratico e 
funcional, bem iluminado, um expositor junto à entrada 
com canetas de qualidade. Na montra calculadoras de 
bolso, livros de actas, blocos para comércio, tudo 
exposto com esmero. A casa vem do inicio do séc.XX  e 
em 1947 é trespassada a uma sociedade de galegos que 
dão o nome à firma.  Em 1977 adquiri-a o sr. Gonçalves 

que a remodela e hoje com os filhos a continua com bom atendimento.  
 
 
 
Armazenista  
 
 

Manuel Simões Gaspar 
Rua Áurea nº 178, 3º D 

Tel. 21 346 37 65 
www.simoesgaspar.com 

 
Fundada em 1971, esta loja aberta em 1969, vende todo o 
material de papelaria, fotocopiadoras, impressoras, máquinas de 
escrever, bem como os respectivos consumíveis  e assistência 
técnica. É o único armazenista do ramo ainda a operar na Baixa, 
onde se podem encontrar marcas e modelos menos correntes e 
reparar modelos descontinuados.  
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