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Antonio Orol apresentou, em 1978, esta moeda única no seu trabalho “Primera acuñación
del reino portugués”, dando a conhecer uma fotografia de qualidade inferior, na qual
apenas se conseguiam ler as legendas: “Alfonsvs:/Colimb[riensis]:Rex-Afonso/Rei de
Coimb[ra]”. Desde essa altura nada mais se soube acerca deste exemplar único,
fundamental não só para explicar a numismática lusa, como também a própria história
do reino de Portugal na qualidade de estado independente.

Imagem procedente do trabalho de Antonio Orol

Inicialmente, o referido autor atribuiu a moeda ao rei castelhano-leonês Afonso VII,
mudando posteriormente de opinião para a atribuir ao seu neto, Afonso Henriques, “O
Rei Fundador”, que recebeu o condado portucalense como herança indirecta do seu avô,
que por sua vez o havia cedido à sua filha bastarda, Teresa Alfonsínez, como dote de
casamento com Henrique da Borgonha, en 1095. Desde esse momento, ambos passaram
a assinar conjuntamente os documentos condais das terras que estavam sob o seu
domínio como “portugalensis et colimbricensis prouincie comes”.
Se bem que o papa, inicialmente, apenas considerou Afonso Henriques como duque
(“Dux Portugalensis”), só depois da vitória sobre os Almorávidas, em Ourique, no dia 25
de Junho de 1139, e da submissão dos seus territórios à Santa Sé de Roma, é que
Alexandre III lhe concedeu o reconhecimento como soberano luso, na bula “Manifestus
Probatum”, pela qual se reconhecia a validade do tratado de Zamora, firmado em 5 de

Outubro de 1143. Esta circunstância permitiu a Portugal desvincular-se do jugo
territorial e político castelhano-leonês, para formar um espaço com identidade própria:
o Reino de Portugal. Esta peça que agora apresentamos foi, pois, a primeira constatação
e evidência física monetária, na qual o próprio Afonso se intitula rei.
A sua data de cunhagem pode ter ocorrido a partir do dia 25 de Julho de 1139 –celebração
de Santiago- dia em que o novo rei se intitulava pela primeira vez como tal, num dos
documentos da sua chancelaria; ou a partir de Outubro de 1143, dado que em ambas as
ocasiões Dom “Alfonsvs-Afonso” já podia ter-se intitulado, em nome próprio e de forma
consentida pelo papado, como “Colimbricensis rex-Rei de Coimbra”.
A importância deste escrito que agora publicamos não é tanto a de apresentar a moeda
-visto que isso já foi feito por Antonio Orol-, mas sobretudo a de poder apresentar, pela
primeira vez desde 1978, uma primeira imagem, a cores e com boa qualidade, desta
monumental peça que, sem dúvida, é motivo de orgulho para Portugal e para todos os
portugueses. Visto que representa, por si, o sentimento e a personalidade de uma nova
nação: O Reino de Portugal.

Tipo 1. Dinheiro de Afonso Henriques, como “Colimb Rex”.

Imagem procedente de Áureo y Calicó (2021)

AH:01.1: Denario/Dinheiro. Ve. Coimbra (Julho de 1139 ou Outubro de 1143 – Dezembro
de 1185). P: 0,75. D: 18. R: U. Antiga Coleção Antonio Orol (Madrid) -ambas as fotos,
mesmo exemplar-.
Anv: Cruz patada con aneletes nos primeiro e terceiro quartéis. L: 2ª Nom.-Neutro Sing.
“ALFONSVS:”, T: “Afonso”.
Rev: Cristograma monogramático sem a forma “Xps”, sem alfa nem ómega. L: 3ª Nom.Masc. “COLIMB: REX”. T: “Rei de Coimb[ra]”.
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