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A INCM lança a primeira moeda da Série Tesouros Numismáticos 
Portugueses - O Morabitino de D. Sancho II 

 
 
O «Morabitino de D. Sancho II», com um valor facial de € 1,50, é a primeira de cinco 
moedas a ser emitida pela Imprensa Nacional-Casa da Moeda que inicia, em 2009, 
a cunhagem de uma série moedas de colecção denominada «Tesouros 
Numismáticos Portugueses» que recria cinco dos mais belos e raros exemplares da 
numismática portuguesa. São eles o «Morabitino de D. Sancho II», o «Justo de D. 
João II», o «Português de D. Manuel I», a «Peça 1722 – Lisboa», de D. João V e a 
«Peça 1833 – Degolada», de D. Maria II. 
 
Esta moeda recria o Morabitino de ouro batido em Braga ou em Lisboa no reinado 
de D. Sancho II (1223-1248), de que se conhece apenas um exemplar, pertencente 
ao Museu Numismático Português (MNP - invº nº 22945), sendo hoje considerada 
como um dos mais importantes tesouros numismáticos. 
 
Tratando-se de uma moeda moderna, da autoria de Rui Vasquez, o seu desenho é 
bastante próximo do original que comemora. Mostra no seu anverso a legenda 
«República Portuguesa», o valor facial, a era e o escudo nacional representados de 
forma a fazer conjunto com a composição exibida no reverso onde é recriada a 
imagem da face do «Morabitino» com a imagem do Rei a cavalo circundada pela 
legenda «REGIS PORTVGALENSVM». 
 
Cunhada em cuproníquel com acabamento normal e em ouro com acabamento 
proof, esta moeda tem uma emissão limitada a 150000 e 2500 exemplares 
respectivamente. As moedas encontram-se disponíveis nas lojas INCM ou na loja 
on-line em www.incm.pt. 
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