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Ate meados do seculo x111 nao existiu, em boa verdade, um sistema mone
tario em Portugal. Com efeito, nao sao conhecidas disposic;6es legais fixando a 
unidade monetaria, e a maior parte das moedas em circulac;ao deveriam ser 
moedas muc;ulmanas ou moedas castelhanas delas imitadas. 

As moedas cunhadas em Portugal neste perfodo eram quase exclusiva
mente moedas de troco de bilhao (isto e, de liga de prata e cobre com predo
mfnio do metal nao precioso). As poucas moedas de ouro tambem cunhadas 
eram, tal como as de Castela, im~ac;oes de moedas muc;ulmanas. Tratava-se 
dos morabitinos, cujo teor em metal precioso, teoricamente de cerca de 3,7 g, 
deve ter, na pratica, baixado gradualmente de cerca de 3,2 g ate cerca de 2, 7 
g, o que corresponde a uma desvalorizac;ao da ordem dos 20 %. E diffcil pre
cisar o que isto significa em termos de estabilidade monetaria, ate devido ao 
facto de a economia se encontrar entao pouco monetarizada. A exist€mcia de 
uma situac;ao de guerra, mais ou menos constante, com os estados muc;ulma

nos vizinhos e a escassez de metais preciosos, comum a generalidade da 
Cristandade Ocidental, sugerem, entretanto, uma epoca de dificuldades mone
tarias. 
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A lei de almotac;aria de 26 de Dezembro de 1253 alterou parcialmente a 

situac;ao anterior ao tornar obrigat6ria a utilizac;ao como unidade monetaria da 
libra (com os seus submultiplos, o soldo e o dinheiro, respectivamente iguais a 
1/

20 
e a 1

/
240 

da libra) e ao fixar o valor das moedas correntes nessa unidade, o 

que a definia implic~amente em relac;ao aos metais preciosos. 
No que respeita a circulac;ao monetaria, porem, a situac;ao nao se modifi

cou a nao ser muito gradualmente. A maior parte das moedas em circulac;ao, 
alem das moedas de bilhao, continuou a ser constitufda por moedas estrangei-

(*) Este estudo foi preparado no ambito de urn projecto de investiga9ao sobre a hist6ria da 
Casa da Moeda, apoiado pela lmprensa Nacionai-Casa da Moeda, e apresentado como comuni
ca9ao no 13.2 Encontro da Associa9ao Portuguesa de Hist6ria Econ6mica e Social, realizado em 
1992, no Porto). 

(**) lnstituto Superior de Economia e Gestao, da Universidade Tecnica de Lisboa. 
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ras, apenas havendo a assinalar o progressivo aparecimento de moedas de 
diversos pafses da Cristandade Ocidental ao lado das moedas muc;:ulmanas e 
castelhanas. 

T ambem no que respeita as cunhagens portuguesas as coisas s6 lenta
mente se modificaram: as principais cunhagens continuaram a ser de bilhao, 
mantendo-se a cunhagem do ouro reduzida e introduzindo-se, ja no seculo xiv, 
a cunhagem da prata, a qual se manteve tambem reduzida. Quanto ao valor 
da unidade monetaria, verificou-se uma depreciac;:ao da libra de cerca de 2,5 g 
para cerca de 1,1 g em termos de ouro (mais de 50 %) e de cerca de 20 g 
para cerca de 7 g em termos de prata (cerca de 65 o/4 lsto quer dizer que, 
apesar da cessac;:ao das guerras ditas da Reconquista, as dificuldades moneta
rias sugeridas para o perfodo anterior nao se devem ter atenuado significativa
mente. 
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Os dois terc;:os de seculo que mediaram entre 1369 e 1435 foram, em 
Portugal, um perfodo de clara inflac;:ao. Essa inflac;:ao foi desencadeada por ma
nipulac;:6es monetarias efectuadas para financiar as sucessivas guerras em que 
o Pafs se envolveu com Castela, particularmente as de 1369-1371 e de 1383-
1387, e a conquista de Ceuta em 1415. A cunhagem de moedas de ouro e de 
prata cessou em 1369, mantendo-se apenas a cunhagem de moedas de bi
lhao. As tentativas efectuadas para retomar a cunhagem da prata ou revalorizar 
a libra saldaram-se por fracassos. Como resultado desse processo, nos anos 
30 do seculo xv a libra valia cerca de 900 vezes menos do que nos anos 60 
do seculo x1v em termos de prata (e impossfvel estabelecer uma comparac;:ao 
rigorosa em termos de ouro, mas dados sobre o valor de cambio de moedas 
de ouro estrangeiras apontam para uma depreciac;:ao um pouco superior). 
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Em meados dos anos 30 do seculo xv procedeu-se a uma tentativa de 
estabilizac;:ao monetaria razoavelmente bem sucedida: a libra foi substitufda pelo 
real (igual a 35 Iibras) como unidade monetaria e retomou-se a cunhagem dos 
metais preciosos. 

A depreciac;:ao da moeda nao p6de, porem, ser travada ate finais do se
culo xv. Assim, de 1435 a 1489 o valor do real baixou de cerca de 263 mg ate 
cerca de 92 mg em termos de prata e de cerca de 29 mg ate cerca de 9 mg 
em termos de ouro, perdendo, portanto, cerca de dois terc;:os do seu valor 
inicial. 
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De finais do seculo xv ate meados do seculo xv11, Portugal teve finalmente 
urn sistema monetario bimetalista relativamente estavel. De 1489 ate 1640, o 
real apenas baixou de cerca de 92 mg para cerca de 75 mg em termos de 
prata e de cerca de 9 mg para cerca de 7 mg em termos de ouro, uma de
preciayao da ordem de 20 % em termos de prata e de 25 % em termos de 
ouro. A estabilidade da definiyao nominal da unidade monetaria foi mesmo 
total a partir de 1555 em termos de ouro e a partir de 1588 em termos de 

prata. 
Esta estabilidade monetaria pode explicar-se pela aus€mcia de situa96es 

de guerra prolongada afectando o territorio metropolitano do Pafs e pela 
abundancia de metais preciosos resultante das novas fontes de abastecimento 

geradas pelo processo de expansao do horizonte geografico e comercial da 
Cristandade Ocidental iniciado por Portugal no seculo XV (particularmente a Africa 
Ocidental para o ouro e o Novo Mundo para a prata). 

Note-se que a tentativa do pretendente Antonio de disputar o trono portu
gues a Filipe I entre 1580 e 1583 provocou urn esbo9o de processo 
inflacionista nos territories que se lhe mantiveram fieis (particularmente nos 
A9ores). Af o real foi reduzido a cerca de 3 mg de ouro e a cerca de 14 mg 
de prata, isto e, a menos de metade em termos de ouro e a menos da quinta 
parte em termos de prata. 0 processo nao atingiu, porem, o Pafs no seu 
conjunto e mostrou-se reversfvel. 
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0 meio seculo que mediou entre 1640 e 1688 foi de novo urn perfodo 
de significativa infla9ao em Portugal. Desta vez, foi a necessidade de finan
ciar a Guerra da Restaura9ao que levou a deprecia9ao da unidade moneta

ria para cerca de 2 mg de ouro e de 32 mg de prata, uma redu9ao para 
perto da ter9a parte em termos de ouro e para menos de metade em ter
mos de prata. 
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De finais do seculo xv11 a finais do seculo xv111 verificou-se urn novo pe
rfodo de estabilidade no sistema monetario portugues: o valor do real manteve
-se estavel em termos de ouro e baixou de 32 mg para 28 mg em termos de 

prata (uma deprecia9ao da ordem de 12,5 %). Uma vez mais, esta estabilidade 
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monetaria pode explicar-se pela aus€mcia de situat;:6es de guerra prolongada 
afectando o territ6rio metropolitano do Pais e pela abundancia de metais preci
osos resultante da descoberta de jazigos de ouro na entao colonia portuguesa 
do Brasil. 
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A participat;:ao portuguesa nas guerras contra a Frant;:a revolucionaria e 
imperial (Guerra do Rossilhao de 1793 a 1795, Guerra das Laranjas em 1801, 
resist€mcia as lnvas6es Francesas de 1807-1808, 1809 e 1810-1811 e continu
at;:ao da Guerra Penisular ate 1814) desencadeou um novo periodo de instabi
lidade monetaria. Com efeito o rescaldo financeiro do primeiro desses conflitos 
levou a expedientes monetarios, agora sob a forma de emissao de papel-moe
da inconvertivel com curso fort;:ado. 

Em 1821 , o Estado autorizou a constituit;:ao do Banco de Lisboa, que rece
beu a faculdade de emitir notas convertiveis em troca da concessao de um 
emprestimo para obter fundos para resgatar o papel-moeda. Na pratica, o Ban
co constitui-se, mas o emprestimo nao se realizou, pelo que deste processo 
apenas resultou o lant;:amento de um novo meio de pagamento em circulat;:ao: 
as notas do Banco de Lisboa. 

86 entre 1835 e 1838 foi possivel resgatar, atraves do recurso a um em
prestimo externo, a maior parte do papel-moeda, o qual deixou na pratica de 
circular. No mesmo ano foi autorizada a criat;:ao de um segundo banco, tam
bern com a faculdade de emitir notas convertiveis: o Banco Comercial do Porto. 

Em 1846, na sequencia dos motins habitualmente conhecidos pelo nome 
de Maria da Fonte, foi decretado o curso fort;:ado das notas do Banco de 
Lisboa (as quais, note-se, haviam atravessado sem tal recurso a guerra civil 
entre absolutistas e constitucionalistas nos anos 20 e 30 do seculo x1x). Mais 

tarde no mesmo ano, o Banco foi fundido com a Companhia Confianva 
Nacional num novo banco, o Banco de Portugal, que passou a emitir tam
bern notas convertfveis. A constituit;:ao da circulat;:ao monetaria portuguesa 
atingiu assim grande complexidade, com a present;:a de moedas de metais 
preciosos, moedas de troco, notas inconvertfveis do Banco de Lisboa, notas 
convertfveis do Banco Comercial do Porto e notas convertfveis do Banco de 
Portugal. 

Entretanto, o valor do real baixara para cerca de 1,75 mg de ouro (uma 
desvalorizat;:ao da ordeQl de 12,5 %) e de 27 mg de prata (uma desvalorizat;:ao 
inferior a 4 %). 

Estao disponfveis para os anos posteriores a meados da decada de 30 

do seculo XIX dados sobre a evolut;:ao do produto nominal global, do produto 
real por habitante, dos pret;:os e da circulat;:ao monetaria na economia portu-
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guesa. A situa(_(ao desde entao ate 1854 pode sintetizar-se dizendo que nenhu
ma das variaveis referidas apresentou tendencia ascendente ou descendente 
significativa. Por outras palavras, verificou-se estagna(_(ao econ6mica, relativa 
estabilidade da circula(_(ao monetaria e alguma instabilidade dos pre(_(os. 
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A situa(_(ao descrita para o perfodo que mediou entre os anos 90 do secu
lo xv111 e os anos 50 do seculo x1x cessou em 1854 com a adop(_(ao do regime 
do padrao ouro: a unidade monetaria, o real, passou a estar exclusivamente 
definida em termos de ouro (1 ,626 mg); a circula(_(ao monetaria passou a ser 
exclusivamente constitufda por moedas de ouro, por moedas de troco (cunha
das em prata e em metais nao preciosos) e por moeda fiduciaria convertfvel a 
vista e ao portador em moeda de ouro. A moeda fiduciaria era emitida por uma 
pluralidade de bancos, que chegaram a ser em numero de nove, a saber: Banco 
de Portugal, Banco Comercial do Porto, Banco Alian(_(a (do Porto), Banco Mer
cantil Portuense, Banco Uniao (do Porto), Nova Companhia de Utilidade Publi
ca (do Porto), Banco do Minho (de Braga), Banco Mercantil de Braga e Banco 
de Guimaraes. Todas as especies de papel nao convertfvel ainda existentes 
foram trocadas por tftulos da dfvida publica. Ao mesmo tempo desenvolveu
se a partir dos anos 60 do seculo x1x um conjunto relativamente vasto de 
bancos comerciais. 

Os anos de 1854 a 1891 , em que vigorou em Portugal o regime do pa
drao ouro, assistiram a um nftido crescimento econ6mico (aurnento de 30 % do 
produto real por hab~ante e multiplica(_(ao por quase tres do produto nominal 
global), a uma tambem nftida expansao da circulaQao monetaria (a qual foi 
multiplicada por um pouco mais de tres) e a uma relativa estabilidade dos pre
QOS (crescimento de cerca de 5 %). lsto significa que houve tambem estabilida
de da velocidade de circula(_(ao da moeda. 
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Em 9 de Julho de 1891 I 0 Banco de Portugal tornou-se 0 unico banco 
emissor de moeda fiduciaria no Pafs e foi prolongada sine die a declara(_(ao de 
inconvertibilidade das suas notas feita dois meses antes. Portugal abandonou 
assim o regime monetario do padrao ouro para entrar na pratica num regime 
de moeda convencional, que se manteve ate hoje. 

De 1891 ate 1931, este sistema de moeda convencional funcionou em re
gime de cambios flutuantes. 
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Ate a 1.<1 Guerra Mundial, o novo regime nao provocou grande instabilida
de monetaria: a circulac;:ao monetaria cresceu cerca de 50 %, enquanto o pro
duto nominal global cresceu cerca de 40% (o que correspondeu a uma relativa 
estagnac;:ao do produto real por habitante), pelo que os prec;:os conheceram uma 
subida moderada (cerca de 16 %) e a velocidade de circulac;:ao da moeda au
mentou ligeiramente. Quanta ao agio do ouro, atingiu urn maximo de 50 %, mas 
manteve-se em geral abaixo de 20 %. 

Entretanto, o decreta com forya de lei de 22 de Maio de 1911 mandou substi
tuir o real pelo escudo como unidade monetaria. A nova unidade monetaria era 1000 
vezes maior do que a antiga, tendo-se mantido formalmente a sua definiyao em ouro 

(1 escudo = 1 ,626 g de ouro). 
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A eclosao da 1.<1 Guerra Mundial pos fim ao perfodo de estabilidade mone
taria iniciado com a adopc;:ao do padrao ouro em 1854 e que se prolongara 
para alem do abandono desse regime em 1891 . Na verdade, os anos de 1914 
a 1924 conheceram urn nftido processo inflacionista: a massa monetaria em 
circulac;:ao foi multiplicada por cerca de 15, enquanto o produto nominal global 
nao chegou a ser multiplicado por 11 (o que correspondeu a uma estagnac;:ao 
do produto real por habitante), o nfvel de preyos foi multiplicado por cerca de 
13 e a velocidade de circulac;:ao da moeda teve urn significative aumento. Quanta 
ao agio do ouro, chegou a ultrapassar excepcionalmente os 3000 %, acabando 
por se fixar em cerca de 2400 %. 

A partir de 1924 assistiu-se a uma estabilizayao dos preyos e do agio do ouro 
em nfveis pr6ximos dos atingidos nesse ano, ao mesmo tempo que o produto nomi
nal global cresceu cerca de 50% ate 1931 (o que permitiu o retomar de urn ligeiro 
crescimento do produto real por habitante) e a massa monetaria em circulayao cres
ceu cerca de 20 % no mesmo perfodo; verificou-se, assim, uma reduyao da velocida

de de circulayao da moeda. 
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Em 1 de Julho de 1931, Portugal aderiu ao sistema monetario internacio
nal baseado no padrao divisas-ouro estabelecido na Confer€mcia de Genova de 
1922, redefinindo a sua unidade monetaria, o escudo, como 65,5 mg de ouro 
[isto e, 1

/
24

.(
4

) do escudo-ouro de 1911]. 0 escudo passaria a ser livremente 
convertfvel em Iibras esterlinas ao cambia par de 110 escudos = 1 libra, com 
margem de flutuac;:ao da ordem de 0,5 %. 

Esta situac;:ao nao durou mais do que 82 dias, porque a suspensao da 
convertibilidade da libra em 21 de Setembro de 1931 obrigou Portugal a optar 
entre a ligac;:ao ao ouro ou a libra. As autoridades monetarias portuguesas 
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optaram pela libra, iniciando assim urn periodo de cerca de 40 anos, em que a 
unidade monetaria portuguesa esteve, na pratica, definida em termos de urn 
cambia fixo com uma das unidades monetarias chave do sistema monetario 
internacional. 

Ate a 2.'1 Guerra Mundial a moeda escolhida para padrao foi a libra, man
tendo-se o cambia de 110 escudos = 1 libra, salvo em periodos muito curtos. 
Os anos de 1939 a 1947, marcados por depreciac;6es da libra, acabaram por 
balizar urn periodo de transic;ao - o escudo nao acompanhou as depreciac;6es 
da libra: aquando da primeira, veio fixar-se, ap6s urn ano de ligeiras flutuac;6es, 
nas taxas de 1 00 escudos = 1 libra e 25 escudos = 1 d6lar; ap6s a segunda, 
optou-se claramente pela ligac;ao ao d6lar, com uma ligeira alterac;ao do cam
bia estabelecido em 1940 para 28,75 escudos= 1 d6lar. Entretanto, s6 em 1961 

Portugal aderiu ao Fundo Monetario lnternacional. 
Este periodo de vig€mcia de cambios relativamente estaveis em relac;ao 

as principais unidades monetarias estrangeiras foi urn periodo de estabilidade 
monetaria e de crescimento econ6mico, se se exceptuarem os anos da 2. 11 

Guerra Mundial. 0 produto nominal global era no principia dos anos 70 mais 
de 12 vezes superior ao que era no principia dos anos 30 (o que permitiu que 
o produto real por habitante fosse multiplicado por cerca de 3,5), enquanto a 
massa monetaria em circulac;ao fora multiplicada por urn pouco menos de 20, 

o nivel dos prec;os quase triplicara (sendo o crescimento concentrado nos anos 
da 2.11 Guerra Mundial- duplicac;ao- e nos anos 60- cerca de 50%) e a 
velocidade de circulac;ao da moeda tivera urn clara aumento. 
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A ruptura do sistema monetario internacional em 1971 nao podia deixar 
de afectar o sistema monetario portugues. Assim, Portugal passou desde entao 
a viver em regime de cambios flutuantes mais ou menos controlados pelas autori
dades monetarias, no contexto dos quais a tendencia predominante foi de de
preciac;ao do escudo em relac;ao as principais unidades monetarias estrangei
ras - o escudo chegou, por exemplo, a atingir o cambia de 150 escudos = 
1 d6lar aquando dos momentos de maior valorizac;ao da unidade monetaria 
americana. 

Ao mesmo tempo desencadeou-se urn processo inflacionista, com a mas
sa monetaria em circulac;ao e o nivel de preyos a decuplicarem aproximada
mente durante os anos 70 e a primeira metade dos anos 80. lsto nao impediu 
que se mantivesse algum crescimento econ6mico, tendo o produto nominal glo
bal mais que decuplicado - note-se, uma vez mais, o aumento da velocidade 
de circulac;ao da moeda - e o produto real por hab~ante aumentado cerca de 
40 % no mesmo periodo. 
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E indubitavel o paralelismo existente entre a periodizayao encontrada para 
a hist6ria de Portugal e a periodiza9ao sugerida em texto recente para a hist6-
ria de Portugal em geral. Assim: 

10 

a) A epoca anterior a existencia de Portugal (ate ao seculo v111) nao 
conheceu, evidentemente, a existencia de qualquer sistema moneta
rio portugues; 

b) A epoca de formayao de Portugal (seculos VIII a x111) viu surgirem 
as primeiras cunhagens de moedas portuguesas, mas ainda nao 
um verdadeiro sistema monetario portugues; 

c) A epoca de existencia de Portugal no seio da Cristandade Ociden
tal (seculos x111 a xv) assistiu a tentativa, relativamente bern sucedi
da, de estabelecer um sistema monetario portugues. Nesta epoca 
estao, por outro lado, tambem monetariamente definidos os perfo
dos de prosperidade relativa ate ao seculo x1v ( estabilidade mone
ta ria relativa) e de crise nos seculos x1v e xv (inflayao dos anos 60 
do seculo XIV aos anos 80 do seculo xv); 

d) A epoca de existencia de Portugal no seio da economia-mundo 
euro-atlantica (seculos xv a xv111) coincidiu com a existencia em 
Portugal de um sistema monetario bimetalista estavel (se se ex
ceptuar a perturbayao ligada a Guerra da Restaurayao); 

e) A epoca da existencia de Portugal no seio da economia mundial con

temporanea (seculos XIX e xx) foi um epoca de variadas viciss~udes 
rnonetarias no Pafs, viciss~udes que, em mu~os aspectos, correspondem 
ainda a perfodos mais curtos da vida portuguesa geral. Assim: 

0 perfodo de instabilidade polftica e de estagna9ao econ6mica 
vivido durante a primeira metade do seculo XIX coincidiu 

com as vicissitudes monetarias que puseram tim ao regi

me do bimetalismo; 
0 perfodo de estabilidade polftica e crescimento econ6mico 

que mediou entre os anos 50 do seculo XIX e o infcio da 
ultima decada do mesmo seculo coincidiu com a vigencia 
em Portugal do sistema do padrao ouro; 

0 perfodo de instabilidade polftica e estagna9ao econ6mica 
que mediou entre 0 final do seculo XIX e a grande de
pressao dos anos 30 do seculo XX coincidiu com a epoca 
de cambios flutuantes de 1891 a 1931; 

0 perfodo de estabilidade polftica e crescimento econ6mico 
que mediou entre os anos 30 do seculo xx e os anos 70 
do mesmo seculo coincidiu com a adopyao em Portugal 

do sistema do padrao divisas-ouro; 



0 perfodo de maior instabilidade polftica e menor crescimento 
econ6mico verificado desde os anos 70 do s1kulo xx 
coincidiu com novo perfodo de dimbios flutuantes. 

Tudo indica que a evolu9ao previsfvel de Portugal no sentido de uma liga-
9ao cada vez mais intensa a Europa tera igualmente a sua contrapartida moneta
ria: a integra9ao no chamado sistema monetario europeu. 

ANEXOS 

Valor da unidade monetaria portuguesa em metais preciosos 

ObseNar;ao.- Nos quadros que se seguem sao indicadas as caracterfsticas fundamentais das 
moedas-base do sistema monetario e o valor da unidade monetaria portuguesa em metais preciosos 
em cada momento da hist6ria monetaria de Portugal entre 1253 e 1891. Nao se faz referenda as 
moedas cujas caracterfsticas se podem deduzir da moeda base por multiplica<;:ao ou divisao por 
um factor. (Por exemplo, o portugues de ouro, cunhado entre 1496 e 1537, era uma moeda de 
lei identica ao cruzado, en tao a moeda-base do sistema, mas com tal he 1 o vezes inferior e valor 
10 vezes superior. A nota final indica como foi calculado o valor da unidade monetaria portuguesa 
em metais preciosos a partir das caracterfsticas fundamentais das moedas-base do sistema 
monetario. 
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ANEXO I 

A epoca da libra como unidade monetaria (1253-1435) 

QUADRO 1-A 

Moedas de ouro 

Nome Talhe (unidades) Lei (quilates) Valor (Iibras) 
Lanya.mento ou 

mudanya de valor 

Morabitino (a) ...................................... 60 23 3/4 (b) Seculo XII 
£1 s 10 Seculo XIII 
£2 s 10 Seculo XIV 

Dobra ................................................... 50 23 3/4 £4 s 2 ~ 1360 
Gentil de 1 pan to (c) .......................... 66 23 3/4 £3 s 2 d 2 ~ 1367 
Gentil de 2 pan los (c) ........................ 75 23 3

/4 £2 s 14 d 8 ~ 1368 
Gentil de 3 pontes (c)························ 86 23 3

/4 £2 s 7 d 8 ~ 1369 
Gentil de 4 pontes .............................. 94 

23 "'· 
£4 s 10 1369 
£3 s 5 1371 

{a) Na prcitica, as morabitinos cunhados nas casas da moeda portuguesas aumentaram de talhe e diminufram de lei ao 
Iongo do tempo. A quantificayao rigorosa dessas varia!i6es e ainda motive de debate entre os numisma.tas. Admitiu-se nos ctilculos 
que o talhe tenha aumentado de 60 ate 64 e que a lei tenha diminufdo de 20 ate 18 quilates. 

(b) A utilizay8o da libra como unidade monetaria sO foi introduzida pela lei de 26 de Dezembro de 1253. 

(c) Valores segundo Godinho, 1981·1983. 

QUADRO 1-B 

Moedas de prata e de bllhiio 

Nome Talhe (unidades) Lei (dinheiros) 

Dinheiro velho .................................... . 230 

Dinheiro novo ..................................... . 310 1 
Tomes ................................................. . 70 11 
Real ..................................................... . 56 11 
Real ..................................................... . 64 11 
Barbuda .............................................. . 53 3 
Grave .................................................. . 120 3 
Pilarte au corea do .............................. . 168 2 

Real ..................................................... . 72 9 
Real ..................................................... . 72 6 
Real ..................................................... . 72 4 
Real ..................................................... . 90 3 
Real ..................................................... . 90 1 1!2 

Real ..................................................... . 90 1 
Real ..................................................... . 184 1f2 

Real ..................................................... . 90 3 
Real ..................................................... . 90 1 1!2 

Real ..................................................... . 90 1 
Real ..................................................... . 120 1 
Real ..................................................... . 72 3 
Real ..................................................... . 72 10 

Valor (Iibras) 

(a) 

£ 1 

d 1 
d1 

s 7 
s 10 
s 10 

s15 
s 5 
s 3 d6 

d7 
s 10 
s 10 
s 10 
s 10 
s 10 
s 10 
s 10 

£ 3 s 10 
£ 3 s 10 
£ 3 s 10 
£ 1 s 15 
£ 35 
£350 

Lan~amento au 
mudanya de valor 

Seculo XII 
Seculo XIII 
~ 1330 
~ 1360 

1367 
~ 1368 

1369 
~ 1370 
~ 1370 

1371 
1372 
1383 
1385 
1385 
1387 

~ 1389 
~ 1390 

1391 
1398 

~ 1401 
~ 1404 

1408 
1415 
1430 

(a) A utilizayao da libra como unidade monetaria s6 foi introduzida pela lei de 26 de Dezembro de 1253. 
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~poca 

QUADRO 1-C 

Valor da libra 

1253 ························································································· 
~ 1330 ························································································· 
~ 1360 ························································································· 

1367 ························································································· 
~ 1368 ························································································· 

1369 ························································································· 
~ 1370 ························································································· 

1371 ........................................................................................ . 

1372 ························································································· 
1383 ························································································· 
1385 ........................................................................................ . 

1387 ························································································· 
~ 1389 ························································································· 
~ 1390 ························································································· 

1391 ························································································· 
1398 ························································································· 

~ 1401 ························································································· 
~ 1404 ························································································· 

1408 ························································································· 
1415 ························································································· 
1430 ························································································· 

OUADRO 1-D 

Estlmatlva do valor da libra 

~poca 

1383 ............................................................................................ . 
1416 ............................................................................................ . 
1433 ............................................................................................ . 

Valor em aura Valor em prata Razao 
(gramas) (gramas) ouro/prata 

2,523 19,953 7,9 
1,514 14,804 9,8 
1,108 8,585 7,7 

7,512 6,8 
6,573 5,9 

0,537 1,082 2,0 
0,911 1,7 

0,743 1,301 1,8 
7,805 10,5 

? 4,781 ? 
? 2,125 ? 
? 1,275 ? 
? 0,637 ? 
? 0,425 ? 
? 0,104 ? 
? 0,182 ? 
? 0,091 ? 
? 0,061 ? 
? 0,091 ? 
? 0,023 ? 
? 0,007 588 ? 

Valor em aura Valor em prata Razao 
(gramas) (gramas) ouro/prata 

0,743 
0,007 
0,0007 

4,781 
0,023 
0,007 588 

6,4 
3,3 

10,8 

Observar;:ao.- 0 valor da libra em ouro foi estimado a partir do valor de moedas estrangeiras 
circulando em Portugal segundo Godinho 1981-1983. 0 valor da libra em prata e identico ao do 
quadro 1-C. 
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ANEXO 2 

A epoca do real como unidade moneta ria (1435-1911) 

Nome 

Escudo ...................................................... . 

Cruzado (a) ............................................... . 

Cruzado cruz pequena ............................ . 
Cruzado calvaria ...................................... . 
Sao-Vicente .............................................. . 
Cruzado novo ........................................... . 
Cruzado novo ........................................... . 

Moeda ....................................................... . 

Pec;:a .......................................................... . 

Coroa ........................................................ . 
Pec;:a .......................................................... . 
Coroa ........................................................ . 
Coroa nova ............................................... . 

OUADRO 2-A 

Moedas de ouro 

Talhe 
(unidades) 

50 

64 

64 2
/" 

64 '/2 
30 
75 
75 

21 '/3 

16 

24 
16 
25 <;fill 

12 "'''"" 

(a) Talhe efectivo de 64 'I,, segundo Godinho, 1981-1983. 

Lei 
(quilates) 

18 

22 ''· 
22 ''· 22 '1, 
22 '1, 
22 

22 

22 

22 
22 
22 
22 

Valor 
(n!is) 

120 
140 
185 
225 
255 
324 
380 
390 
400 
400 
400 

1 000 
400 
750 
875 

1 000 
1 100 
4 000 
4 800 
6 400 
7 500 
5 000 
8 000 
5 000 

10 000 

Lan~amento 

ou mudant;a 
de valor 

1435 
1441 
1451 
1457 
1460 
1472 
1489 
1504 
1517 
1537 
1538 
1555 
1584 
1642 
1646 
1662 
1668 
1677 
1688 
1722 
1822 
1835 

(b) 1847 
1851 
1854 

(b) Desde o ana anterior que o valor do ouro como padr.§.o monetcirio fora implicitamente mudado, aquando da atribui98o 
de curse legal ao soberano brit8nico, moeda com talhe 28 7/

10 
e lei de 22 quilates, com o valor de 4500 n§is. Porem, as moedas 

portuguesas s6 foram completamente ajustadas a esse valor em 1854. 

Nome 

Leal ........................................................... . 

Grosso ...................................................... . 

Real .......................................................... . 
Real .......................................................... . 
Real .......................................................... . 
Real novo ................................................. . 
Tostao ....................................................... . 
Tostao ....................................................... . 
Tostao ....................................................... . 
Tostao ....................................................... . 
Tostao ....................................................... . 
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OUADRO 2-B 

Moedas de prata 

Talhe 
(unidades) 

80 

68 

114 
115 1

/2 

120 
62 1

/2 

26 
24 

24 "'"' 
26 1

/2 

26 "1,0 

Lei 
(dinheiros) 

11 

11 

11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 

Valor Lanc;amento 

(nlis) 
au mudanc;a 

de valor 

10 1435 
12 1441 
20 1451 
28 1472 
20 1489 
20 1499 
20 1517 
40 1539 

100 1555 
100 1558 
100 1560 
100 1573 
100 1582 



Nome 

Tostao ....................................................... . 
Tostao ....................................................... . 
Tostao ....................................................... . 
Tostao ....................................................... . 
Tostao ....................................................... . 
Tostao ....................................................... . 
Tostao ....................................................... . 
Tostao ....................................................... . 
Tostao ....................................................... . 
Tostao ....................................................... . 

Talhe 
(unidades) 

28 
34 
40 
50 
53 

66 ''· 70 
75 
77 1

/2 

91 8
/10 

(a) A partir deste ana a prata deixou de ser padr8.o monet8rio. 

QUADRO 2·C 

Valor do real 

Epoca 

1435 ·················································································· 
1441 ·················································································· 
1451 ·················································································· 
1457 ·················································································· 
1460 ·················································································· 
1472 ·················································································· 
1489 ·················································································· 
1499 ·················································································· 
1504 ·················································································· 
1517 ................................................................................. . 

1537 ·················································································· 
1538 ·················································································· 
1539 ·················································································· 
1555 ·················································································· 
1558 ·················································································· 
1560 ·················································································· 
1573 ·················································································· 
1582 ·················································································· 
1588 ................................................................................. . 

1641 ·················································································· 
1642 ·················································································· 
1643 ·················································································· 
1646 ·················································································· 
1662 ·················································································· 
1663 ·················································································· 
1668 ·················································································· 
1676 ·················································································· 
1677 ·················································································· 
1688 ·················································································· 
1734 ······················································'··························· 
1747 ·················································································· 
1822 ·················································································· 
1835 ·················································································· 
1847 ·················································································· 
1854 (a) ........................................................................... . 

(a) A partir deste ana a prata deixou de ser padr.§.o monet<irio. 

Lei 
(dinheiros) 

11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 

Valor em ouro 
(gramas) 

28,683 
24,585 
18,605 
15,769 
13,914 
10,951 

9,337 

9,098 
8,870 
8,363 
R199 

7,051 

3,739 

3,205 
2,805 

2,550 

2,465 
2,054 

1,753 

1,643 
1,626 

Valor 
(nlis) 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Valor em prata 
(gramas) 

262,928 
219,106 
154,663 

110,474 
92,255 
91,057 

87,643 

84,137 
80,901 
87,643 
85,505 
79,374 
78,486 
75,122 
61,865 

52,586 

42,068 

39,687 

31,750 
30,049 
28,046 

27,141 

22,913 

Lanqamentq 
ou mudan~a 

de valor 

1588 
1641 
1643 
1663 
1676 
1688 
1734 
1747 
1835 

(a) 1854 

Aazao 
ouro/prata 

9,2 
8,9 
8,3 
9,8 

11 '1 
10,1 

9,9 
9,8 

10,0 
9,9 

10,5 
10,7 
10,3 
11,5 
12,4 
12,1 
11,3 
11 '1 
10,7 

8,8 
16,5 
14,1 
16,4 
18,7 
15,0 
16,5 
15,6 
16,1 
15,5 
14,6 
13,7 
16,0 
15,5 
16,5 
14,1 
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ANEXO 3 

Moedas do pretendente Antonio (1580-1583) 

QUADRO 3-A 

Moedas de ouro 

Talhe 
Nome (unidades) 

- 80 
- 60 
- 60 

QUADRO 3-B 

Moedas de prata 

Talhe 
Nome 

(unidades) 

- 40 
- 48 
- 48 

QUADRO 3-C 

Valor do real 

~poca 

1580 .............................................................................. . 
~ 1581 .............................................................................. . 

1582 .............................................................................. . 

16 

Lei 
(quilates) 

22 ''· 19 
19 

Lei 
(dinheiros) 

11 
7 
7 

Valor em ouro 
(miligramas) 

5,288 
6,055 
3,028 

Valor 
(reis) 

500 
500 

1 000 

Valor 
(reis) 

100 
100 
200 

Valor em prata 
(miligramas) 

52,586 
27,886 
13,943 

Lan~amento 
au mudanc;a 

de valor 

1580 
~ 1581 

1582 

Lan~tamento 

ou mudanya 
de valor 

1580 
~ 1581 

1582 

Razao 
ouro/prata 

9,9 
4,6 
4,6 



NOTA 

Calculo do valor implfcito da unidade monetaria em metal precioso 

As disposi96es legais nao definem, em geral, explicitamente o valor da unidade monetaria 
em metal precioso. Entretanto, e possfvel calcular esse valor a partir das caracterfsticas das moedas 
cunhadas. lmporta apresentar as formulas com que esse calculo foi feito. 

As caracterfsticas das moedas que interessam para o calculo sao o peso (isto e, a quantidade 
de liga de que e leila a moeda), o toque (isto e, a parte do metal precioso na liga) e o valor 
nominal. Suponha-se, numa primeira abordagem do problema, que estes dados sao directamente 
conhecidos. Seja, entao: do valor da unidade monetaria em metal precioso expresso em gramas; 
p o peso de uma moeda expresso em gramas; to toque da mesma moeda expresso em permilagem, 
e v o valor nominal da moeda expresso em unidades monetarias. Vern, naturalmente: 

d= p tl 1000 v 

Porem, a maier parte das disposi96es legais nao indica o peso das moedas a cunhar, mas 
sim o seu talhe (isto e, o numero de moedas a cunhar a partir de uma certa quantidade de liga), 
nem o seu toque, mas sim a sua lei (isto e, o grau de pureza da liga). Assim, sejam m o talhe 
expresso em unidades par marco (is to e, par unidade de peso equivalente a cerca de 229,464 g) 
de liga e I a lei expressa em quilates (isto e, em numerador de fracyao de denominador 24) no 
caso do aura e em dinheiros (isto e, em numerador de frac9ao de denominador 12) no caso da 
prata. Vem,naturalmente: 

p = 229,464 I m 

Conjugando as varias formulas, obtem-se: 
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