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Antes de iniciar este texto, que conclui a série, é importante avisar aos leitores que não tiveram a
oportunidade de ler as explicações dos capítulos anteriores - ambos publicados nos boletins 71 e
73 da Sociedade Numismática Brasileira - que foi aplicado o conceito de “não-existência” ao
contexto político, e não ao geográfico. Territorialmente – à exceção de algumas porções de terra
que emergiram ou submergiram, no passado, em determinados locais – os bilhões de habitantes
do planeta continuam coabitando o mesmo espaço físico que, devido a processos de dominação e
controle, ocasionados por conquistas, guerras, alianças ou revoluções, vão provocando mudanças
nas denominações dos sítios. Dessa forma, enfoco aqueles países que foram transformados em
novos, ou extintos, seja por um processo de libertação ou de colonização, buscando destacar
aspectos históricos relevantes sobre os mesmos.
O numismata que está acostumado a manusear os mais importantes catálogos de cédulas de todo
o mundo, da série World Paper Money, editados por George S. Cuhaj e produzidos pela Krause
Publications (USA), têm conhecimento que eles se dividem em três volumes. Um deles é dedicado
às emissões de cédulas especiais (a exemplo daquelas que foram produzidas pelos bancos
particulares, no Brasil, nos séculos XIX e XX) e dois deles às emissões oficiais. Estes últimos são
divididos cronologicamente em dois períodos: 1368 a 1960 (volume 1) e 1961 até o presente
(volume 2). O que muitos colecionadores podem não ter se perguntado é o motivo pelo qual esta
década de 1960 foi escolhida como “divisora de águas” para a publicação. Seria para ter uma
divisão mais equilibrada no número de páginas de cada volume? Ou seria devido às mudanças que
ocorreram no processo tecnológico de produção das cédulas, que passaram a ter uma
diagramação mais moderna (a exemplo das inovações introduzidas pelo genial Aloísio Magalhães
nas cédulas brasileiras, a partir da década de 1970) e à utilização de novos recursos de segurança
e materiais (a exemplo do polímero)?
Sem desconsiderar as duas possibilidades citadas, o principal fator que transformou o universo do
papel-moeda no mundo foram os processos de independências nacionais, ocorridos a partir dos
anos 1960, principalmente na África, com a descolonização e na Ásia, com o fim da Guerra Fria e
do bloco soviético. Para que tenhamos uma ideia, entre 1960 e 1975, 36 países africanos
retomaram sua autonomia, libertando-se do jugo dos colonizadores, dez novos países europeus
surgiram entre 1991 e 2006, e outros seis asiáticos se desmembraram da antiga União Soviética.
Com isso, não apenas novos países “nasceram”, como outros “desapareceram”, a exemplo de

alguns que aqui conheceremos. Neste momento, outros 12 países aguardam o reconhecimento de
sua independência, alguns dos quais inclusive já emitiram cédulas, como a Palestina, NagornoKarabakh e Transnístria. Quando a Organização das Nações Unidas foi criada, em 1945, 51 países
foram seus signatários. Hoje, ela conta com 193 países, só superada, como organização, pela
FIFA, que tem 211 federações nacionais associadas. Dessa forma, podemos perceber como a
Numismática está intimamente relacionada com a história universal, com a geografia e com as
transformações sociopolíticas mundiais. Feita esta constatação, passemos a analisar algumas
cédulas e países de forma mais específica, a maior parte deles encontrados apenas no Standard
Catalog of World Paper Money 1369-1960.

AÇORES (Azores)
Açores é um arquipélago de nove ilhas de origem vulcânica, localizado no Oceano Atlântico, a
aproximadamente 1.200 quilômetros de Portugal. Foi descoberto e colonizado pelos portugueses a
partir de 1427 e desde 1976 é considerado região autônoma, com um governo regional e
parlamento. Ele possui uma posição estratégica e é utilizado como base de apoio para
transatlânticos, aeronaves e pelas forças da OTAN. Sob a administração portuguesa (Banco de
Portugal) foram emitidas 14 estampas com os “carimbos” Açores e Moeda Insulana, entre 1876 e
1905. Na foto vemos uma cédula de 2.500 réis, WPM#8, com data de emissão em Lisboa,
30/06/1906. Tamanho original: 8 x 12,5 cm.

Figura 1: Açores, anverso

Figura 2: Açores, reverso

ÁFRICA ORIENTAL ALEMÃ (German East Africa)
Em comparação aos outros países europeus, a Alemanha entrou tardiamente na partilha da África
entre os invasores... e saiu muito cedo. Oficialmente, a unificação política e administrativa da
Alemanha só aconteceu em 1871, quando Wilhelm da Prússia foi proclamado imperador,
intensificando suas intenções expansionistas além da Europa. Já a partilha da África entre os
europeus foi regulamentada com a Ata da Conferência de Berlim, em 1885, quando foi concedida à
Alemanha a exploração da Tanganica (região da atual Tanzânia, África Oriental Alemã), Togo,
parte do Sudoeste Africano (Namíbia) e da África Ocidental (Camarões). Mas essa dominação
alemã durou pouco. Logo após a sua derrota na Primeira Guerra Mundial ela perdeu todas as
concessões para os vencedores europeus. Entre 1905 e 1915, a Alemanha emitiu 49 estampas
para a África Oriental Alemã. A cédula aqui apresentada é a WPM#19, unifacial, com valor de 1
rupie, emitida como cédula de emergência, em 01/02/1916, durante a Primeira Guerra. Ao adquirila, é importante não confundi-la com outras cédulas semelhantes emitidas pela Alemanha.
Tamanho original: 6,5 x 10,5 cm.

Figura 3: África Oriental Alemã, unifacial

ÁFRICA ORIENTAL ITALIANA (Italian East Africa)

Assim como a Alemanha, a Itália só concluiu a primeira etapa da sua unificação em 1870. Mas, se
considerarmos o comércio fenício ou o Império Romano, verificaremos que a presença dos
“italianos” na África vem desde a Antiguidade. A proximidade da “Bota” com o continente africano,
sempre facilitou a comunicação e comércio entre estas duas regiões, assim como com outros
povos do Mediterrâneo. Mas, ao contrário da Alemanha, a Itália só viria a perder suas possessões
após a Segunda Guerra Mundial, quando ficou do lado derrotado no conflito. O norte da África foi
cenário de grandes batalhas entre as forças aliadas e as do Eixo, por sua importante posição
estratégica. Entre 1938 e 1939 a Itália emitiu apenas quatro cédulas (50, 100, 500 e 1.000 liras)
para a África Oriental Italiana, que abrangia a região conhecida como “O Chifre da África”, onde
hoje estão a Eritreia, a Etiópia e a Somalilândia. Na foto, a cédula WPM#1, de 50 liras, emitida em
14/01/1939, que tem em seu reverso a loba amamentando Rômulo e Remo, os fundadores de
Roma e, dentro de um círculo, o “fascio”, símbolo do fascismo. Seu tamanho original é de 7,8 x
13,7 cm.

Figura 4: África Oriental Italiana, anverso

Figura 5: África Oriental Italiana, reverso

BORNÉU DO NORTE (British North Borneo)
Bornéu do Norte é uma região localizada ao norte da atual Malásia. No período entre 1877 a 1942,
esteve sob controle da Coroa Britânica, sendo administrada pela British North Borneo Company,
que emitiu cédulas de 1886 até 1940. Foram emitidas, no total, 32 estampas, sendo esta a
WPM#28, emitida em 1936, impressa pela Blades, East & Blades Ltd., de Londres. Durante a
Segunda Guerra Mundial, a região foi invadida pelo Japão, voltando a ficar sob administração
inglesa até 1963. Tamanho original: 6,6 x 12,3 cm.

Figura 6: Bornéu do Norte, anverso

Figura 7: Bornéu do Norte, reverso

GROENLÂNDIA (Greenland)
Quando pensamos na Groenlândia, imaginamos uma pequena região perto do Pólo Norte, onde só
existem esquimós, iglus, peixes, focas e ursos polares. Em verdade, a Groenlândia possui uma
área de mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, quase o que representam os estados de
Amazonas e Pará, juntos, e é rica em diversos minerais, inclusive petróleo. Em 1953 a Groenlândia
deixou de ser considerada uma colônia e passou a ter um governo autônomo, mas ainda é
integrante da Coroa Dinamarquesa, utilizando a sua moeda oficialmente. Cédulas foram emitidas lá
desde 1803, mas o exemplo abaixo, a WPM#19, é deste último período, que vai até 1967.
Tamanho original: 8,3 x 13 cm.

Figura 8: Groenlândia, anverso

Figura 9: Groenlândia, reverso

ÍNDIAS HOLANDESAS (Netherlands Indies)
Em 1494, na cidade de Tordesilhas, Portugal e Castela assinaram um tratado em que dividiam
todas as terras descobertas e por descobrir, no mundo, entre eles dois. É claro que outros reinos
da Europa, como a Inglaterra, França e Holanda não gostaram nada de terem sido deixados fora
desta “partilha”, e não demoraram a ignorá-la. Logo surgiriam as “Companhias das Índias” (para os
europeus, todos os caminhos levavam às Índias!) e organizações similares, precursoras das
Parcerias Público-Privadas, dentre elas a Companhia Holandesa das Índias Orientais, em 1602,
uma das grandes responsáveis pela conquista e exploração de novas colônias pelo mundo afora.
Dentre as possessões holandesas, uma das principais foram as Índias Holandesas, um conjunto de
mais de 13.000 ilhas localizadas no Sudoeste da Ásia, na região onde hoje se encontram Java,
Sumatra, Indonésia, etc. Esta cédula, com valor de 100 gulden, é a WPM#73, com data de
05/11/1929, de um total de 86 estampas emitidas. No anverso vemos a imagem de Jan Pieterzoon
Coen, Governador-Geral das Índias Orientais Holandesas, de 1627 a 1629, impiedoso colonizador
que ficou célebre por sua frase: “Não se desespere, não poupe seus inimigos, pois Deus está
conosco”. No reverso vemos a imagem do Javasche Bank, em Batavia (atual Jacarta, na
Indonésia), a capital das Índias Orientais Holandesas, cidade fundada por ele. Tamanho original:
10 x 17,5 cm.

Figura 10: Índias Holandesas, anverso

Figura 11: Índias Holandesas, reverso

KATANGA (Katanga)
Katanga talvez detenha o recorde de país com mais breve duração da História. Ele proclamou a
sua independência em 1960, mas já em 1963 passaria a integrar o denominado Congo-Kinshasa,
depois Zaire e atualmente República Democrática do Congo. A criação de Katanga é tida como
mais um golpe do governo da Bélgica para manter o seu controle na região, uma das mais ricas e
desenvolvidas do Congo, através de um governo fantoche. Apesar disso, nem mesmo a Bélgica
reconheceu oficialmente o novo Estado, ainda que tenha lhe fornecido ajuda militar. Durante este
breve período de sua existência, dez estampas foram emitidas pelo Banque Nationale du Katanga,
entre as quais esta WPM#5, de 01/12/1960, que traz no anverso a efígie de Moise Tshombe, líder
revolucionário, seu primeiro e único presidente (que aparece em todas as cédulas). Tamanho
original: 6,8 x 13,6.

Figura 12: Katanga, anverso

Figura 13: Katanga, reverso

PALESTINA (Palestine)
O território da Palestina é o epicentro de uma das regiões de maior beligerância do planeta, tanto
neste século XXI, como nos que o precederam, situação que se agravou ainda mais com a criação
do Estado de Israel, em 1948. Os noticiários, continuamente, nos dão conta dos diversos conflitos,
de maior ou menor intensidade, ocorridos entre judeus e palestinos, dividindo opiniões, motivo pelo
qual é desnecessário fazer aqui uma análise da situação política ou bélica. Entre 1927 e 1944, o
Palestine Currency Board emitiria apenas seis cédulas (500 mils; 1,5, 10, 50 e 100 pounds). Neste
período a Palestina (que também abrangia o atual Israel) estava sob a administração britânica, que
estender-se-á até após o término da Segunda Guerra Mundial. A cédula aqui apresentada é a
WPM#6, de 20/04/1939, com valor de 500 mils. No anverso vemos o túmulo de Raquel, em Belém
e no reverso a Torre de Davi, em Jerusalém. Tamanho original: 7,5 x 13 cm.

Figura 14: Palestina, anverso

Figura 15: Palestina, reverso

TIBETE (Tibet)
Assim como a Palestina, a situação do Tibete provoca muita polêmica. O Tibete esteve, em grande
parte da sua existência, sob o controle da China, mas atuou como região autônoma em diversos
momentos, governado pelos Dalais Lamas, uma linhagem de líderes políticos espirituais. Em 1913,
o 13º Dalai Lama expulsou os representantes e tropas chinesas do território formado atualmente
pela Região Autônoma do Tibete. Esta independência não foi aceita pelo governo da China, nem
recebeu reconhecimento diplomático internacional. Em 1950, o Partido Comunista da China
assumiu o controle da região. Em 1959, juntamente com um grupo de líderes tibetanos e de seus
seguidores, o 14º Dalai Lama fugiu para a Índia, onde instalou o Governo do Tibete no Exílio, na
cidade de Dharamsala. De 1939 até 1959, desde a Segunda Guerra Mundial, até a ocupação
definitiva pela China, o Tibete emitiu apenas quatro tipos de cédulas, às quais se juntam outros
nove, emitidos entre 1912 e 1931, totalizando 13 cédulas. Esta aqui apresentada é uma grande
cédula, no valor de 100 srang, com dimensões de 13,5 x 21,5 cm, considerando a borda lateral
parda, sem impressão. No anverso vemos dois leões e, no reverso, um homem sentado sob uma
árvore, possivelmente um buda. Interessante notar a cruz suástica nas laterais da cédula, o que
não tem nenhuma relação com o nazismo. A suástica é um símbolo místico adotado em diversas
crenças, há milênios, com diversos significados, entre eles “multiplicidade” e “grande felicidade”.

Figura 16: Tibete, anverso

Figura 17: Tibete, reverso

SIBÉRIA (East Siberia)
Primeiramente é importante destacar que a União Soviética não surgiu imediatamente após o início
da Revolução Russa, tendo a sua primeira constituição promulgada apenas em 1922, com a união
das repúblicas russa, ucraniana, bielorrussa e transcaucasiana (região da Sibéria), todas
governadas por partidos bolcheviques. Dessa forma, é compreensível a emissão de moedas
independentes por outras repúblicas que viriam a constituir a URSS. Esta cédula da Sibéria é
encontrada apenas no Standard Catalog World Paper Money – Specialized Issues, sob número
WPM#S1187, emitida em 1920. Tamanho original: 8,2 x 12,4 cm.

Figura 18: Sibéria, anverso

Figura 19: Sibéria, reverso

O propósito desta série foi apresentar cédulas estrangeiras raras e, portanto, desconhecidas de
alguns numismatas e colecionadores. Além desse objetivo inicial, demonstrar como a numismática
está intimamente relacionada com a geopolítica, a história e a geografia, e contribui para a análise
e interpretação de fatos mundiais, inclusive os contemporâneos.

