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NUMISMÁTICA  E  FILATELIA 
 
 
 

A. Molder 
Rua 1º de Dezembro, 101 – 3º 
Tel: 21 342 15 14 
http://filateliaamolder.com.sapo.pt 
 
Começou por volta de 1939 e mudou-se para a presente 
morada por volta de 1945. No início negociavam em moedas, 
antiguidades, quadros além de realizarem leilões de selos, 
moedas, antiguidades e exposições filatélicas. A loja actual 
tem paredes forradas com expositores onde se mostra uma 
miríade de selos de vários países.  
 
 
 
 
 
 

 
 

AFINSA Portugal 
Rua de Santa Justa, 25 

 
Fundada em 1980 no Porto, é um grupo 
empresarial no mercado de bens tangíveis - 
arte, filatelia, numismática e antiguidades - tanto 
ao nível do coleccionismo como do 
investimento. Aqui desde 1992, balcão 
tradicional acompanhado por expositores de 
parede, paredes e chão pré-pombalinos 
reforçam a ideia que segundo a tradição este é  um dos 2 prédios que escaparam ao 
Terramoto.  

  
 
 
 
 
 
Américo de Brito 
Rua do Crucifixo, 76 – 2º Esq., sala F 
Tel.: 21 325 68 64   -   96 588 67 73 
 
Aqui como no mercado da Ribeira aos domingos, compra e 
vende papel (notas, cheques, acções, cédulas, lotarias), álbuns, 
folhas, alvéolos, bolsas para postais e notas, selos, moedas, 
notas e notas de banco em plástico. 



Caravela, Lda  -  Numismática e Antiguidades 
Rua dos Correeiros, 174 – v/e 

Tel. 21 342 80 09 
 
Remodelada em 1999, avalia, vende, compra, troca moedas 
e repara peças de antiguidades. Loja minúscula com um 
pequeníssimo balcão em madeira, a montra pequena 
acolhe alguns exemplares de jóias em ouro (anéis, 
pulseiras, fios) e umas tantas moedas em ouro. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Filatelia do Chiado, de Ferreira & Matos, Lda. 
Rua do Carmo, 98 
Tel.: 21 342 37 36 
http://filateliadochiado.com.sapo.pt/ 
 

Abriu em 1979 no comércio de selos, moedas e antiguidades e o actual dono Joaquim António 
Pires de Sousa Lobo comprou-a em 1995 e redireccionou-a para a filatelia e a numismática. 
Loja de vão-de-escada, vitrina, estantes e montra bem providos com material de apoio para o 
coleccionador, apesar de pequena, bem equipada, recebe com simpatia. 
 
 
 
 

Numismática, Notafilia Diamantino 
Rua da Madalena, 89 – loja 

Tel: 21 887 51 13 
 www.nnd.com.pt 

 
O site bem elaborado, apresentando as novidades 
de moedas euro, tanto nacionais como 
estrangeiras, as moedas da monarquia 
portuguesa até ao reinado de D. João I e uma 
secção sobre moeda romana completam a loja 
com uma pequena vitrina para a rua, interior que 
a torna confortável e apetecível a mais do que 
uma visita. 
 
 
 
 
 



Domingos do Sacramento Herdeiros 
Rua do Crucifixo, 26 
Tel. 21 342 48 91 
www.filatelia-sacramento.com 

 
 
Fundada em 1953, onde em 1951 o Mercado Filatélico do 
Porto abrira uma sucursal, o trespasse deu-se em 1957. 
Por volta de 1989, Eládio dos Santos editava igualmente 
os álbuns do tipo C, a edição de Álbuns para Portugal 
Continental, Ilhas e PALOP's. O mobiliário é o tradicional, 
formado por secretária, balcão e expositores. O 
atendimento presencial é efectuado com uma enorme 
simpatia e afabilidade. 
 
 
 
 

 
 
 

Filmoedas 
Rua da Madalena, 189 

Tel: 218 878 317 
 
Pertencente a Carlos Matos, que abriu esta loja em 1987, 
vende moedas, cédulas e notas de banco além de material 
numismático, mas está mais vocacionado para vender peças 
antigas de colecção e moedas de ouro.  
 

 
 
 
 
 
Kambako, de J. Lobão Tello 
Rua do Crucifixo, 76 – 4º, sala S 
Tel: 21 246 77 22 
 
Começou neste local em Fevereiro de 2009, na venda de 
selos, moedas, postais, postais-máximos, caixas de 
fósforos, notas de banco, calendários, livros sobre filatelia, 
vendendo também pela internet. A sala de atendimento tem 
como decoração nas paredes objectos de artesanato e 
troféus de caça da colecção do dono. 
 
 
 

Filatelia Joaquim A. S. Maçãs 
Rua do Crucifixo, 76 – 2º sala H     

Tel. 21 346 76 61     http://www.filatelia.tv 
                                                                                          
Iniciou-se em 1997 e vende somente selos e cartas pré-filatélicas e filatélicas. Não vende 
material de apoio nem selos de temática. A sala pequena de estilo minimalista mas funcional 
é para coleccionadores que sabem de antemão o que vão comprar.  



Luís Carlos Teixeira Silvério 
Rua do Crucifixo, 76 – 2º, Sala G 
 
Abriu em 2006, só vende postais e moedas e efectua 
pequenas limpezas quer em postais quer em 
moedas, vendendo mais postais topográficos 
(colecções de uma localidade, p.ex. Lisboa).  

 
 

 
 
 
 
 
 

Ponto do Coleccionador 
Rua dos  Sapateiros, 91 

Tel: 96 462 43 59 
 
A loja vende sobretudo moedas de colecção com 
predominância para as peças com origem no Extremo Oriente, 
moedas antigas, bizantinas e romanas e algumas peças de 
colecção.  
 
 

 
 
 
 
Numismática Vitória 
Rua da Vitória, 87 
Tel. 21 342 02 21 
 
O local permanece parado no tempo, útil e sem 
pretensões, a decoração é simples com balcão 
em madeira e expositores, expondo moedas, 
álbuns, alvéolos e tudo o que um coleccionador 
necessita.  

 
 
Outras  Colecções   
 
 

Carlos Baptista 
Rua do Crucifixo, 76 – 4º, sala P 

Tlm: 91 464 26 61 
 

Vende postais antigos, cartofilia e material 
bibliográfico relativo a localidades portuguesas, 
pertence a Carlos Baptista, neste local desde 
2008. É um estabelecimento onde o cliente é 
bem recebido, dando gosto estar e conversar, 
para aprender e trocar contactos entre 
coleccionadores. 



Francisco Gonçalves de Freitas 
Rua do Crucifixo, 76 – 4º  Sala T 
Tel: 96 396 16 90 
 
A sua especialidade é a BD e o coleccionismo 
em geral com base no papel (as notas de banco, 
acções, fotos, livros e revistas, etc.).  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Joaquim Guerra de Sousa 
Rua do Crucifixo, 76 – 2º sala I 

Tel. 21 347 53 56  -   91 986 40 14  
www.ebay.com    e   www.delcampe.net. 

 
Especializado em cartofilia abriu em 1998 num 
prédio onde já existiam alguns comércios do 
género, tem escritório e loja de venda, mas o 
grosso das vendas realiza-se pela internet.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Loja das Colecções 
Rua da Misericórdia 115 
 
Desde 1985 que Castanheira da Silva reúne aqui diversas 
colecções – soldadinhos de chumbo, emblemas, postais, 
discos, clubes, futebol, copos gravados, de tudo um pouco - 
mas é sobretudo na banda desenhada que se destaca esta 
casa, um espaço para a imaginação e encanto. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



Memórias do Tempo – Antiguidades e 
Coleccionismo 
Calçada do Combro 63  e  69 
Tel: 21 342 35 53   -   96 248 17 17 
 
Mercearia do séc. .XIX bem preservada no nº 63 
mais a loja do nº 69, expõem peças de arte 
sacra, objectos sobre a monarquia, República, 
Estado Novo, farmácia, pratas, faianças das 
Caldas da Rainha, porcelanas, instrumentos 
antigos, brinquedos, bonecas, Arte Nova e Art 
deco, pinturas, postais, gravuras, fotos antigas, 
cartazes publicitários, etc..  
 

 
 
 
 

O Puto contra ataca -  Collection Store 
R.Madalena 174 

Tel. 96 388 68 52 
 
Fundada em 2011 por David Ribeiro nascido 
em 1976, vende a colecção pessoal do seu 
detentor: “são brinquedos que não são para 
brincar, são para recordar, para voltar a ter”. 
De facto 80% são brinquedos e os restantes 
são outras peças de colecção. Um mini-museu 
do Brinquedo: soldadinhos, modelos para 
montar, comboios, bonecos de plástico dos 
diversos heróis dos anos 1970 até 2000, 
cadernetas de cromos, carros de fricção. Com 
estantes abertas em madeira, um pequeno espaço muito bem apresentado e com luz, é um 
baú de recordações e um tesouro para coleccionadores. 
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