
(1) Numeração catálogo (7) Avaliação da moeda no estado BC
(2) Descrição (8) Avaliação da moeda no estado MBC
(3) Data (9) Avaliação da moeda no estado SOB
(4) Letra (10) Avaliação da moeda no estado FDC
(5) Quantidade de moedas cunhadas (11) Avaliação da moeda no estado FDCE
(6) Raridade

M M
M M

Nota: No exemplo, os valores atribuídos às cotações e quantidade, são meramente ilustrativos.

Nr. Descrição Data Letra Quant. Rar BC MBC SOB FDC FDCe
100.01 ........................... 1724 MMMM ....491.250 R.2 15.000 32.000 55.000 70.000 95.000

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Desenhista: Vieira Lusitano; gravador (anv./rev.): Antônio Mengin. Série dos Dobrões (20.000; 
10.000; 4.000; 2.000; 1.000 e 400 réis), cunhada na Casa da Moeda de Vila Rica, Minas Gerais, 
letra monetária MMMM; circulava por 24$000 (24.000 réis); composição: ouro 0,9167, prata e cobre 
0,0833 (W: 15 oitavas). Moeda de ouro de maior peso cunhada no Brasil. Leilões recentes: Bentes 
Auctions, 1724 MMMM, soberbo, US$ 32.200,00.

20.000 Réis 100
Dobrão de 5 moedas
VILA RICA 
Letra Monetária: MMMM
Ouro 916,7 ‰
Ø: 38 mm 
W: 53,78 gr.
Moeda Nacional
Reverso: Medalha
Bordo: Serrilhado (flor de liz)
2ª classe [Cunhagem centralizada, com elementos nítidos, poucos defeitos de cunho e bordo 
deturpado]. A ausência de tais defeitos aumenta consideravelmente o seu preço.
Anv: IOANNES●V●D●G●PORT●ET●ALG●REX. 
Escudo português ladeado por valor 20000 à 
esquerda e 4 florões à direita; coroa real.

Rev: IN HOC SIGNO VINCES - Cruz da Ordem 
de Cristo ladeada por 4 letras monetárias M, 
data.

Numeração destinada a localizar a moeda 
ao interior do catálogo, fazendo referência 
exclusiva ao tipo. As datas, variantes e 
casos particulares estão dispostos, seguindo 
a mesma numeração de tipo, acrescida do 
subitem. Exemplo: 100.01, onde “100” é o 
número de referência e “01” se refere à data 
e/ou variante.

Letra monetária

Valor }Riqueza de detalhes. O único 
catálogo a fornecer informações 
sobre peso, diâmetro, eixo, 
bordo, letra, nome popular da 
moeda, imediata identificação, 
fornecida individualmente a 
cada exemplar.

Única publicação a classificar 
os tipos por classes de 
cunho, uma forma inovadora 
de catalogação avançada, 
subdividindo as moedas em 
três categorias, possibilitando 
um melhor entendimento na 
formação dos preços.

Descrição detalhada de anverso e reverso de 
todas as moedas cunhadas.

Descrição detalhada de cada singular 
variante, contendo a quantidade de moedas 
cunhadas, grau de raridade e cotação 
criteriosa, obedecendo aos mais rígidos 
critérios de formação de preços de mercado, 
obtidos através de pesquisa de valores em 
leilões internacionais, com, a utilização de 
gráficos e tabelas. Único a introduzir no 
meio numismático brasileiro a graduação 
fdce (flor de cunho excepcional), tendência 
do mercado europeu, necessária na 
classificação dos exemplares que se 
encontram em estado de conservação 
que lhes confira posição de destaque 
quando comparados à maioria daqueles 
classificados como FDC (flor de cunho); é o 
correspondente ao estado igual ou superior 
ao MS65 da classificação americana. 
São exemplares muito valorizados pelos 
numismatas, devido à sua beleza e estado 
de conservação incomuns, alcançando 
cifras notáveis em leilões promovidos por 
prestigiosas casas e instituições, dentro e 
fora do Brasil, e nas negociações realizadas 
nas feiras e eventos numismáticos.

O único catálogo a fornecer 
informações com os nomes 
de artistas e gravadores das 
moedas, dados de extrema 
relevância para o numismata. 
Informações pormenorizadas e 
atualizadas a cada nova edição 
sobre os preços praticados 
nas mais prestigiosas Casas 
Numismáticas, dentro de 
fora do Brasil, dando ao 
numismata e ao investidor 
uma idéia muito abrangente 
dos preços das moedas no 
mercado real, sem especulação 
ou suposição.

Catálogo Bentes - Quadro expositivo, informativo das subdivisões dos exemplares por tipo. 

Imagem em cores, em alta definição


