
LAUDO SOBRE A AUTENTICIDADE 
Nº 2-20

Iúri  Fernandes,  numismata,  tendo-lhe  sido  pedido  um laudo  sobre  a
autenticidade de um dinheiro de D. Sancho II, reproduzido na imagem 1,
vem emitir a requerida opinião.

Para o efeito, o ora signatário apenas teve acesso a fotografias, o que
julgou suficiente, computados os argumentos que à frente se aduzem.

Caberá dizer, em primeiro lugar, que não era conhecida esta variante
por Ferraro Vaz, que não a refere no seu catálogo de 1984-85. Também o
catálogo Alberto Gomes, na edição de 1996 (em vida do seu autor) não
refere qualquer dinheiro de D. Sancho II de escudo clássico com estrelas
a  ladear.  Na  edição  de  2007  desse  catálogo,  com  a  coordenação  de
Francisco  Magro,  contudo,  é  acrescentada  a  foto  da  moeda  que  se
reproduz na imagem 2 e descrita a variante com estrelas a ladear o
escudo, cotada como muito rara. 

http://ifnumismatica.com

1-Dinheiro de D. Sancho II sujeito a laudo sobre a autenticidade

2-Dinheiro de D. Sancho II "aparecido" em 2007



Um ano depois, em 25 de Setembro de 2008, a Numisma leva a referida
moeda à praça, no leilão 75, com o preço base de 1000 euros, dando a
indicação no catálogo de que a mesma seria única. Não arriscamos uma
opinião sobre a autenticidade da moeda levada à praça pela Numisma.
Se, por um lado, a epigrafia, com excepção da letra “E” (de feição uncial
e  não vista noutros  dinheiros de D.  Sancho II),  parece perfeita,  já  o
escudo,  de  linhas  boleadas  nos  vértices,  difere  dos  que  se  vêm  no
reinado de D. Sancho II e mesmo no do seu predecessor, D. Afonso II.
Também as estrelas parecem ter as pontas feitas por linhas, efeito que é
diferente  daquele  que  se  vê  nos  reversos  de  alguns  dinheiros  de  D.
Sancho II. Dizer que essa moeda possa ter sido alvo de algum restauro,
com a qualidade das fotografias apresentadas no catálogo da Numisma,
é certamente pouco sólido, pelo que não o faremos. 

Feito  este  introito  quanto  à  variante  da  moeda  dada  para  laudo,
apresentam-se agora fotos da mesma, após limpeza, na imagem 3.
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3-Fotos da moeda dada para laudo, após limpeza



Da observação dessas fotos sobressaem sulcos rente às arestas da base
dos relevos das letras, completamente anormais na superfície de uma
moeda que tenha sido batida. Também à volta da cruz se vêem ainda
restos do recruzetado rente à circunferência, notando-se que no reverso
o  campo  foi  escavado  e  sobressaindo  marcas  de  buril,  em  padrão
multidireccional.  No anverso,  à volta  dos besantes,  vêem-se também
sulcos,  o  mesmo  se  passando  com  as  estrelas,  que  tornariam  este
dinheiro valioso1.

Acrescente-se  apenas  que  a  patine  negra  e  uniforme,  com  a  qual  a
moeda  em  apreço  estava  coberta,  não  tem  um  aspecto  natural.  E
acrescente-se também que, nas inúmeras peças restauradas e viciadas
que temos observado, é esse escurecimento o modo usado para disfarçar
a intervenção.

De tudo o que se disse resulta a certeza de que a moeda dada para laudo
foi intervencionada, pelo que se conclui pela sua inautenticidade, por
adulteração.

Lisboa, 28 de Setembro de 2020     
                    

Iúri Fernandes (Numismata)

1 De outro modo não valeria a peça mais que poucas dezenas de euros.
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