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A Real Casa da Moeda da Coruña
O Museo de Belas Artes da Coruña expón unha significati-
va colección de moedas emitidas pola Real Casa da Moeda 
da Coruña, que foi a principal ceca establecida en Galicia, 
a que máis moeda cuñou e a que se mantivo máis tempo en 
activo.
A ceca estableceuse na cidade na época medieval durante 
o reinado de Alfonso IX. A primeira moeda cuñouse entre 
1210 e 1230 a nome deste monarca. A época de máximo es-
plendor prodúcese durante o reinado de Enrique IV na que 
se cuñan todos os valores que se emitían no Reino. A partir 
do século XVI será a única ceca galega en funcionamento. 
A emisión de moedas finalizaría en 1669 no reinado de 
Carlos II, época na que a ceca se instalou nunha nova sede, 
no actual Cuartel de Santo Domingo, do que dá fe na súa 
fachada o escudo coa inscrición do ano 1662. 
A marca da ceca
Esta moeda é unha das primeiras cuñaxes coñecidas desta 
ceca, o diñeiro de vellón, emitida en tempos do último mo-
narca do Reino de León, Alfonso IX (1188-1230), coa letra 
C como marca de ceca.
Será a partir da unión de Castela e León, con Alfonso X, 
cando se comece a usar a vieira como marca identificativa 
da ceca da Coruña, en substitución da inicial C por coinci-
dir coa marca de Conca. Será recoñecido oficialmente con 
Enrique IV en 1471 e cos Reis Católicos na Pragmática de 
1479, chegando o seu uso ata as emisións con Carlos II. 
O seu aspecto como marca da ceca varía lixeiramente ao 
longo do tempo, podendo pasar dun deseño máis sinxelo 
(vieira antiga) a unha vieira máis realista (vieira moderna), 
en función da man do gravador.

Día Internacional do 
Patrimonio Mundial 

ALFONSO IX. Diñeiro, vellón, 1210-1230, Coruña
(Inv. 6059)


