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O EURO – UM SALTO PARA O FUTURO 

(narração autobiográfica)               

  Afonso de Albuquerque Pereira da Costa Ferreira,                       

      Portugal                        

Do tempo dos teus Avós – O Escudo ($) em Portugal – 

para o futuro da Neta. Ou seja do tempo das 12 moedas – 

Marco alemão, Xelin austríaco, Franco belga,  Peseta 

espanhola, Marka finlandesa,  Franco francês, Dracma grego, 

Florim holandês, Libra irlandesa, Lira italiana, Franco 

luxemburguês, e Escudo português   – para a Moeda  Única(€) 

. Um salto para o futuro. 

Como já percebeste, antigamente era uma confusão. Mal a 

gente passava a fronteira, zás ! Lá tínhamos nós de desencantar 

outra moeda. E a confusão era tal que, por exemplo, em certa 

viagem que fizemos à Áustria, tivemos de levar pesetas, porque 

passávamos por Espanha, francos franceses, porque 

passávamos pela França, francos suíços, porque passávamos 

pela Suíça, marcos, porque passávamos pela Alemanha, liras, 

porque passávamos pela Itália, e xelins, porque íamos para a 

Áustria. Tudo metido em envelopes separados, sendo cada 

moeda calculada de acordo com os dias de estadia em cada 

país. Tudo vinha, é claro, já preparado de Lisboa.                               

Mas o que era giro era que, quando estava próxima a saída de 

um país, lá se iam gastar à pressa as notas e moedas desse país, 

para não termos de carregar com os excedentes que, de 

regresso a Lisboa, de pouco ou nada serviriam se a esse país 

não voltássemos. É verdade que sempre se podiam trocar as 

notas nos cambistas. Mas perdia-se sempre dinheiro em 

comissões . Por isso guardávamos os excedentes, sempre 

esperançados em voltar a servirmo-nos desse dinheiro em 



3 
 

futuras viagens, o que muitas vezes acontecia.    Uma vez, 

quando os teus Avós foram viajar a França, em visita a 

Lourdes, o teu Avô estava mal de massas. Então, para resolver 

o problema, lembrou-se de levar todas as notas que  tinha, para 

cambiar por francos franceses. Não imaginas ! O homenzinho, 

o cambista,  esteve mais de uma hora a fazer contas para 

converter toda aquela miscelânia de notas em francos 

franceses, o que na verdade até me deu muito jeito ... 

 

A Cimeira 

Hoje é tudo muito mais simples, porque em 1995 realizou-

se uma Cimeira. Uma cimeira é uma reunião de senhores muito 

importantes que, vestidos de casaco e gravata , vão dizer numa 

sala muito grande aquilo que já toda a gente sabia nos 

corredores. Esta  foi uma Cimeira dos Chefes de Estado e de 

Governo dos Países da União Europeia, que nessa altura eram 

15. Nessa cimeira, foi acordada a criação de uma Moeda Única 

que viesse substituir  as moedas e notas que até aí circulavam 

nos países que quisessem fazer parte da União Económica e 

Monetária. O sistema assim criado, além de facilitar uma 

transparência de preços, com grandes vantagens de ordem 

económica, evita as  chatices que contei, além de outros 

benefícios. De bom,   o essencial é a aproximação dos  290 

milhões de europeus pertencentes aos 12 países aderentes que 

assim, quer queiram quer não,  estão-se sempre comparando 

sobre as oscilações do seu mercado de compra e venda. 

Obviamente, as comparações resultantes desta iniciativa são 

um estímulo para todos os que desejem uma paridade de custo 

de vida, induzindo  igualmente laços fraternos com todas estas 

comparações . 

 Mas esta coisa que está aqui a ser descrita com a maior 

simplicidade não era tão simples assim. Era a conversão de 

doze sistemas monetários num só. Tudo isto representou    um 

esforço gigantesco, e até o estudo e a concretização das 

moedas e das notas que actualmente estão a circular não esteve 
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isento de cuidados de vária ordem. Dores de cabeça. Muitas, 

muitas. 

 E agora ? Agora o que vai ser de morrer é quando todas 

estas moedas, que vão circular livremente nos 12 países,  se 

juntarem numa misturada tal, que nem sei ... Toda a gente vai 

achar graça quando receber no troco de um gelado, por 

exemplo, uma moeda da Grécia, ou da França, ou da Itália, por 

exemplo . E vai ser uma mina para os coleccionadores. E para 

os falsificadores de moeda falsa. 

Mas do que podes ter a certeza é de que cada moeda dos 

tais países que te venha cair nos bolsos, já fez uma viagem 

desse país até ao lugar onde estiveres. Fez uma viagem das 

muitas que tu com certeza hás-de fazer. 

Mas o que podes ainda ter a certeza é de que à medida que 

cada moeda desses países te cair nas mãos tu podes analisando 

o seu reverso saber, interpretando as imagens ali reproduzidas, 

alguma coisa da Arte, da História, da Cultura desses países. 

Ficarás, se assim quiseres,  mais perto dessa Europa global. 
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Motivação do júri 

Associar a Europa  àquela que agora é a sua moeda , o Euro, 
poderá parecer banal1. Mas hoje a história corre veloz, e as coisas 
caem rapidamente no esquecimento. Coisas que aconteceram  há 
menos de dez anos  parece que aconteceram há séculos. Como 
por   exemplo   a   introdução   do   euro;   um   evento   que   foi 
 caracterizado por não pouco medo e desconcerto, além das 

esperanças  de que era portador. Quem é que ainda se recorda  

do primeiro dia em que o euro começou a circular,  do primeiro 

dia em que no bolso  ou no porta moedas  a nova moeda 

substituiu a moeda anterior.  

Quem é que se recorda da concentração e da ânsia  em 

calcular o câmbio entre a nova e a velha moeda ? E dos 

numerosos pequenos objectos  que compareceram naquela 

ocasião? Como por exemplo os conversores   electrónicos, os 

diversos tipos de porta moedas  criados. 

E – voltando atrás no tempo – quem recorda, antes ainda da 

chegada do euro, o “ritual” do câmbio da moeda, que precedia e 

acompanhava  a viagem para outro país.? 

Coisa que era ainda muito mais complicada  quando se 

tratava de atravessar  vários países, como no relato  que aqui vos 

propomos. ...As coisas esquecem-se facilmente....como dizíamos. 

Como muitos esqueceram  aquela inevitável ânsia  que nos 

acompanhava  na passagem das fronteiras, perante os controlos  

aduaneiros, antes que o acordo de Shengen entrasse em vigor2  

                                                           
1
 O Euro foi introduzido nos mercados financeiros  no dia 1 de Janeiro de 

1999 e começou a circular em moedas e em notas de banco  no dia 1 de 

Janeiro de 2002. Em 2007, a Eslovénia  introduziu a moeda única 

tornando-se assim no décimo terceiro país da zona euro. No dia 1 de 

Janeiro de 2008 o Chipre e Malta   também aderiram ao  Euro e no ano 

seguinte, em 2009  foi a vez da Eslováquia de entrar no sistema 

monetário europeu.  O próximo país  que vai adoptar a moeda única é a 

Estónia, cuja adesão está prevista para o dia 1 de Janeiro  de 2011. 
2
 O espaço e a área de cooperação Shengen foram previstos pelo acordo  

de Shengen assinado em 1985. O espaço Shengen representa  un 
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Daí a decisão do júri de incluir este pequeno relato  entre os 

“prémios especiais”: para nos lembrar a importância de recordar 

passagens  que – muito embora hoje sejam património adquirido 

e parte da nossa vida quotidiana – marcaram viragens 

importantes na história. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      
território onde a livre circulação das pessoas  é garantida.  Os Estados 

signatários  com a assinatura desse tratado  aboliram todas as fronteiras  

internas  substituindo-as  com uma única fronteira  externa. As medidas 

relativas ao espaço de Shengen prevêem a abolição dos controlos  nas 

fronteiras internas  dos Estados  membros de Shengen, definem uma 

politica comum  em matéria de vistos e introduzem medidas de 

acompanhamento  que permitem  abolir os controlos nas fronteiras  

externas (em especial no dominio da cooperação policial e judiciária  em 

matéria penal).  Entre tal espaço aplicam-se  regras e procedimentos  

comuns em matéria de vistos, breves estadias,  pedidos de asilo e 

controlo nas fronteiras.  Ao mesmo tempo  para garantir a segurança  no 

interior do espaço de Shengen, foi incrementada a cooperação  e a 

coordenação  entre os serviços policiais  e as autoridades judiciais. A 

cooperação Shengen  foi inserida no quadro legislativo  da União 

Europeia  (UE) pelo Tratado de Amsterdão em 1997. Todavia nem todos  

os estados cooperantes  com Shengen  são membros do espaço Shengen,  

seja porque não desejam abolir  os controlos nas fronteiras, seja porque 

não satisfazem os requisistos  necessários para a aplicação das medidas  

que o espaço prevê. 

(http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_m

ovement_of_persons_asylum_immigration/133020_en.htm) 
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Informações gerais sobre a história 

 
 
O Euro – Um salto para o futuro 
Área temática: Experiências de Pertença à 

Europa – Lembro-me.... 

Período a que se referem os 
eventos narrados: 

1999 - 2002 

Localidades geográficas às quais se 
refere a história: 

Áustria – França – Alemanha 
Itália – Portugal – Espanha 

Período em que o trabalho foi 
produzido: 

2009 

Leia ou faça o download  desta  e de outras histórias do arquivo 
digital: http://www.europeanmemories.eu/por/Stories 

http://www.europeanmemories.eu/por/Stories
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Esta publicação reúne os resultados do projecto “European Memories – 
Um arquivo Europeu de Memórias, para a formação e desenvolvimento  
de competências sociais e cívicas  dos cidadãos europeus.”, GRUNDTVIG 
MULTILATERAL PROJECT - 2008 – 3442/001-001. 

European Memories  é um projecto multilateral  realizado no âmbito do Lifelong 
Learning Programme em parceria com: UNIEDA,União Italiana  de Educação de Adultos 
(associação coordenadorra), ADN, Archivio Diaristico Nazionale-Onlus, EIC – Centro de 

Informação Europeu – Veliko Tarnovo(Европейски Информационен Център - Велико 

Търново) – Bulgária; DPU – Instituto Superior de Estudos Pedagógicos (Danmarks 
Paedagogisks Universitetsskole, Aarhus Universitet) – Dinamarca; FDC –  Fundação 
Privada para o Desenvolvimento de Comunidades (Fundaciò Privada Desenvolupament  
Comunitari )– Spain, SL – Sozial Label e.v. - Alemanha,VIDA – Associação Valorização 
Intergeracional e Desenvolvimento Activo – Lourosa – Portugal;. 
 

Este projecto foi financiado pela Comissão Europeia. O conteúdo desta 
publicação é da única e exclusiva responsabilidade do autor. O trabalho 
não reflecte as opiniões da Comissão Europeia e a Comissão Europeia 
declina qualquer responsabilidade sobre o uso que poderá ser feito das 
informações nele contidas. 
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