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Largo de S. Julião, Lisboa
Entrada gratuita
Quarta a domingo | 10h00 às 18h00
Reservas T + 351 213 213 240
info@museudodinheiro.pt
www.museudodinheiro.pt
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Barra de ouro

Mais de 12,6 kg de
ouro reﬁnado, quase
puro (99,9 %),
acessível ao tato e
protegida pela antiga
porta da caixa forte.
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A nota falsa (e a verdadeira) que deu a Alves
dos Reis o reconhecimento como um dos
maiores burlões da história de Portugal.

Hermes solar

Hermes, deus grego
do comércio e das
trocas, propõe de
forma interativa a
troca direta de bens
que são outras
formas de dinheiro.
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Nota de 500 escudos – Alves dos Reis
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Dobra de 24 escudos

A maior e mais pesada moeda
de ouro da história portuguesa,
com 85 g de peso e quase o
tamanho de uma bolacha.
Coleção INCM

Mapa mundi
interativo
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Uma nota e uma moeda personalizadas
Experiências
interativas que
permitem
"cunhar" uma
moeda e "emitir"
uma nota com
o rosto de cada
visitante.

Para navegar
no tempo
e no espaço
e descobrir factos
relevantes sobre
a história do
dinheiro no mundo.
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Terço de estáter

A primeira moeda do ocidente
surgiu na Lídia (atual Turquia)
no século VII a. C. e é feita
de uma liga metálica
de ouro e prata, o eletro.
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Esta nota de 1000 escudos concentra vários
elementos alusivos à história do seu emissor,
como o retrato de D. Maria II, em cujo reinado
é fundado o Banco de Portugal.
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Nota chinesa

A primeira nota do oriente
surgiu na China no século
IX d. C. Esta nota valia
inicialmente 1000 moedas
de bronze e quem
a falsiﬁcasse seria punido
com a pena de morte.

Português de D. Manuel I

Uma moeda de ouro cunhada
entre 1499 e 1521,
representativa da ostentação
política e monetária da época
dos descobrimentos.
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Compreender o Banco de Portugal

Conheça a missão do banco
central, as suas principais
responsabilidades, e o
impacto que tem na vida
dos cidadãos.
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Nota de 1000 escudos D. Maria II

A memória do sítio

Um ﬁlme multimédia que ilustra
a evolução da zona onde
se encontra a sede do Banco
de Portugal e o Museu do
Dinheiro: a época medieval,
a reconstrução pombalina
e a cidade atual.

Realidade
aumentada

Um ecrã lúdico,
interativo, que
permite ao visitante
manipular, rodar e
ampliar as moedas
expostas.
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Morabitino de D. Sancho II

A moeda de ouro de D. Sancho II
é o último morabitino cunhado
em Portugal e o único exemplar
conhecido no mundo!
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Muralha de D. Dinis

Monumento Nacional, a Muralha D. Dinis
testemunha episódios marcantes
de um rei, da cidade e da sua história.

Coleção INCM

15 peças
imperdíveis
MUSEU DO DINHEIRO

