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Fomos indagados a respeito da cunhagem
da medalha comemorativa da Revolução de 1930 e,

podemos dizer, ter sido feita pelo Governo Provisório, por proposta
da Diretoria da Casa da Moeda e, é claro, autorizada pelo senhor
Ministro da Fazenda. O gravador foi Jorge Soubre.

No seu anverso temos uma árvore (pau-brasil), cuja fronde
como que cobrindo o solo, e várias atividades da época; logo
abaixo, em letras destacadas aquela conclamação “De Pé pelo
Brasil” que, em outubro daquele ano, fez o Presidente Getúlio
Vargas. Na sua parte inferior as raízes estão descobertas, parecendo
o chão revolvido talvez pelas causas da Revolução.

No seu reverso, um rádio como que transmitindo aos
quatro cantos do Brasil frases nacionalistas: “Tudo pelo Brasil, Todos
pelo Brasil, Nada sem o Brasil, Nada contra o Brasil”.

Mas o motivo da consulta é mais a respeito de sua
cunhagem e, temos a dizer que foi cunhado um exemplar em ouro
para o Museu Histórico Nacional, aos museus de cada estado um
exemplar de prata num total de 21 exemplares, e 1.000 delas em
bronze para os colecionadores. Portanto, é muito estranho
aparecer em coleções as de ouro e prata.

Também nos parece estranho a notícia da época: “A Casa da
Moeda de acordo com a média da cotação atual do valor da prata,
fixou a partir de julho último e até segunda ordem, em 220% e
150% o ágio para a compra das moedas dos ANTIGOS CUNHOS (o
destaque é nosso), respectivamente, da Monarquia e da República,
dos títulos 917 e 900, e bem assim duzentos e oitenta réis o preço
da grama da prata fina em barra” (Numária, setembro de 1935).

Outrossim, em abril de 1936, a Casa da Moeda estabeleceu
em 110% e 62% o ágio a ser pago pela aquisição de moedas de
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prata dos ANTIGOS CUNHOS (o destaque é nosso) da Monarquia e
da República, título 917, e da república, de título 900, e de cento e
oitenta réis para a grama de prata fina, adquirida em barra.

Neste meio de década de 1930, tivemos um artigo de Walter
Heckmann, citando “existência de moeda que foi agora confirmada
sob responsabilidade da Sociedade Numismática Brasileira” e, nada
mais nada menos, o autor se referia ao aparecimento da moeda de
prata de 500 réis de 1848. Dizia o articulista que “a meu ver, é
inadmissível que somente em 1934 venhamos a conhecer uma
moeda pertencente à série mais popular do Império Brasileiro... a
qual se sabe, teve início em 1849”. Kurt Prober, o respeitado
pesquisador, sempre na defesa dos interesses de todos os
numismatas, menciona em seu livro “Moedas falsas e falsificadas do
Brasil” (1940), já em 1924 ter sabido sobre tal moeda e, para tanto,
reproduz prova documental de sua existência. Fazendo um
retrospecto no tempo, em 1905, na publicação “A Moeda no Brasil”,
de M. A. Galvão, Imprensa Nacional, pág 53, relata “Pela Port. de 24
de fevereiro de 1848 foram aprovados os cunhos das moedas de
20$000 e 10$000 de ouro, e de 2$000, 1$000 e 500 réis de prata”.
Já em 1908, completo “Catálogo da Colleção Numismática
Brasileira”, de Augusto Souza Lobo, II Parte, pág 183, nº 448, não
consta 1848 e sim 1849 como o aparecimento de tal moeda.
Tempos depois, o trabalho de Saturnino de Pádua, 1928, Editora
Santos & Leitão, pág 143, versando sobre a moedagem do Terceiro
Sistema Monetário do Império, 1º Tipo, não fala de 1848, e sim 500

F
A
T
O
S
 
D
E
 
1
9
3
5

Medalha Comemorativa da Revolução de 1930



100

réis de 1849 a 1852 em prata. Alguns anos mais, tendo em mãos um
trabalho de Antônio dos Santos Oliveira Júnior, 1940, destinado a ser
sua monografia ao Concurso de Conservador do então Ministério da
Educação e Saúde, pág 42, menciona o primeiro tipo (1849~52),
citando os decretos de 20 de setembro de 1847 e o de 28 de julho
de 1849, este último, estabeleceu normas para peso, valor e toque
das moedas de prata, inclusive os 500 réis (Decreto 625). E, por fim,
entendemos o espanto elogiável de Walter Heckmann, ao deixar em
aberto para que expliquem a razão de tal aparecimento e comentou:
“Resta a hipótese de que o gravador que abriu os cunhos fosse um
adivinho ou que adivinhos fossem também aqueles que fizeram
circular a moeda de 1848”. Elogios a Kurt Prober que a coloca como
moeda de cunhagem ilícita.

Mas não é só isto. Ao lermos publicações da Sociedade
Numismática Cearense, revistas que honram tudo que for publicação
do gênero, deste Ceará cujos filhos são de uma dinâmica insuperável,
cujas ações e a revista é uma delas, saudosa e necessária ao
desenvolvimento numismático. A de número 5, de março de 1937,
sob o título “Negócio da China”, versando sobre as moedas de 1935,
efígie de Regente Feijó, o Sr. Jorge Cunha do Rio de Janeiro,
colocava suas indignações à respeito da cunhagem de tal moeda.
Um vespertino de sua Capital, ao “noticiar o aparecimento... que
constituiria uma raridade... 6.000 exemplares apenas, quase nada
para o Brasil... Essa moeda tornar-se-ia rara entre todas de sua série”.
Posteriormente, obteve informações que a cunhagem estaria em
12.000 exemplares e apenas 3.000 tinham sido entregues à
circulação. Prober em seu esmerado catálogo menciona 14.000
peças. Arnaldo Russo também.

Daí em diante o autor do artigo a oportunidade de encontrá-la.

O Sr. Jorge Cunha descreve sua busca até na própria
Tesouraria da Casa da Moeda, onde lhe responderam ironicamente:
“Moedinhas de $500?... Regente Feijó?... Nenhuma para amostra”.E,
no entanto, dirige-se à Avenida Rio Branco e, nas vitrines da Casa
Gonzaga, lá estavam as moedas pelo “preço nada módico de
5$000”. E passa a calcular – uma moeda 5$000; dez, 50$000; cem
500$000, mil 5:000$000, três mil (um saco original), 15:000$000 !!!.
Negócio assim, exclama o autor no sentido figurado, “só na China...
que nem vale a pena reviver”.
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E temos mais, ao depararmos com a moeda de 100 rs. de
1872. Consultamos o catálogo de Souza Lobo, de 1908, pág. 193,
e não se tem mencionado o ano de 1872. O livro “Moedas
Brasileiras” de Saturnino de Pádua, 1941, RJ 2ª edição, o autor
enfatiza que “os 100 réis de 1872 não satifaz as exigências legais
para sua cunhagem, com uma tiragem de, talvez, cem moedas.
Ilegalmente (é dele o destaque) introduzidas na circulação, e não
tem nenhum valor numismático especial”.

Já Kurt Prober, um dos mais conhecidos e competentes
numismatas brasileiros, de meritório propósito a que se entregou,
cita como se colocasse uma “pá de cal” sobre o assunto, relatando
em seu precioso livro “Moeda Falsas e Falsificadas do Brasil”, pág 71,
que uma Portaria da Casa da Moeda, nº 213, de 19 de setembro de
1925, determinou a cunhagem de moedas antigas, destinadas ao
Museu daquela Casa e, tal sendo cumprido, o Sr. Fiscal de
Cunhagem da Casa da Moeda, José Marinho de Rezende, pede aos
superiores que os cunhos fossem inutilizados. A solicitação, mais
abaixo, cita um rol de moedas com outros valores e datas
cunhadas.

Nossa admiração não nos impede de fazermos perguntas:
como é que um níquel de provável recente cunhagem possa
aparecer tão desgastado, pois na maioria das vezes o vemos sob a
condição “UTG”? Como pôde entrar em circulação? Mas que
circulação, em que época? Prober tem sobejas razões para colocar
o níquel de 1872, juntamente com o 500 réis de 1848, como
cunhagem ilícita.

Também ilícita, com toda razão, os níqueis de 20 e 50 réis de
1935, relacionados na lista de Prober e, citando a Revista Numária
(Fortaleza, Ceará), a qual consultamos, os tais níqueis foram
cunhados em janeiro de 1937, e a revista cearense em 1938
repudiava tal cunhagem argumentando que tais moedas foram
“engarrafadas”, e não as considerando como “cunhagem livre, e sim
um ensaio ou coisa que o valha, porém nunca moedas de curso
legal”.

Fatos de 1935... que afetam o presente, e temos que
procurar elucidá-los pesquisando, mesmo que nunca esgotemos o
assunto...
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