
 

1 
 

 

Moedas comemorativas emitidas em Portugal - 2014 
 

 

40.º Aniversário do 25 de Abril 

 

Valor:  2 euros 

Data de emissão: 23 de abril de 2014 

Limite de emissão: 500.000; 10.000 BNC; 10.000 Proof 

Legislação: Portaria n.º 02/2014  

 

Face Comum: 

 O desenho europeu, constante da Comunicação da Comissão 

Europeia n.º2006/C225/05 

Face Nacional: 

 No topo, um cravo estilizado 

 A legenda, «PORTUGAL» 

 Em baixo, o escudo nacional 

 A partir da esquerda a legenda «25 DE ABRIL» e «40 ANOS 2014»  

 Envolvendo o desenho, as 12 estrelas que representam a União 

Europeia 

 

 

Ano Internacional da Agricultura Familiar 

 

Valor: 2 euros 

Data de emissão: 31 de outubro de 2014 

Limite de emissão: 500.000; 10.000 BNC; 10.000 Proof 

Legislação: Portaria n.º 02/2014  

 

Face Comum: 

 O desenho europeu, constante da Comunicação da Comissão 

Europeia n.º2006/C225/05 

Face Nacional: 

 No campo central, utensílios e produtos agrícolas 

 No campo esquerdo, a legenda «AGRICULTURA FAMILIAR»  

 No campo direito, a legenda «Portugal 2014» 

 Envolvendo o desenho, as 12 estrelas que representam a União 

Europeia 
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Moedas comemorativas emitidas em Portugal - 2013 
 

 

250º Aniversário da Torre dos Clérigos 

 

Valor:  2 euros 

Data de emissão: 20 de junho de 2013 

Limite de emissão: 500.000; 15.000 BNC; 10.000 Proof 

Legislação: Portaria n.º 141/2013  

 

Face Comum: 

 O desenho europeu utilizado nas moedas de euro destinadas à 

circulação. 

Face Nacional: 

 A Torre dos Clérigos; 

 Em segundo plano, a cidade do Porto vista do rio; 

 A legenda “250 Anos Torre dos Clérigos – 2013”; 

 O escudo nacional com a legenda “Portugal”; 

 As 12 estrelas, dispostas em forma circular, que representam a 

União Europeia. 
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Moedas comemorativas emitidas em Portugal - 2012 
 

 

10.º Aniversário da circulação do euro 

 

Valor:  2 euros 

Data de emissão: 24 de fevereiro de 2012 

Limite de emissão: 500.000; 10.000 BNC; 10.000 Proof 

Legislação: Portaria n.º 24/2012  

 

Informação adicional: 

A moeda "10º Aniversário da Circulação do Euro" apresenta, no anverso 

nacional, elementos que simbolizam o papel da moeda euro, nos últimos 10 

anos, no quotidiano das pessoas (representadas no desenho), no comércio 

(representado por um barco), na indústria (representada por uma fábrica) e 

na energia (representada por estações de energia eólica); figuram ainda as 

legendas “PORTUGAL” e “2002-2012”, bem como as 12 estrelas que 

representam a União Europeia, as quais circundam toda a composição 

gráfica desta face. No reverso, apresenta-se o desenho europeu comum, 

utilizado nas moedas de euro destinadas à circulação. 

 

 

Guimarães Capital Europeia da cultura 

 

Valor: 2 euros 

Data de emissão (previsão): 21 de junho 2012 

Limite de emissão: 500.000; 10.000 BNC; 10.000 Proof 

Legislação: Portaria n.º 24/2012  

 

Informação adicional: 

Na face nacional, ao centro, são apresentados os elementos de maior 

significado e simbolismo da cidade de Guimarães: a efígie de D. Afonso 

Henriques com a sua espada e um fragmento do Castelo de Guimarães. No 

campo inferior direito, figuram o logótipo em forma de coração, símbolo da 

“Capital Europeia da Cultura”, e a legenda “Guimarães 2012”. No campo 

esquerdo, encontra-se o escudo nacional com a legenda “Portugal”. As 12 

estrelas que representam a União Europeia, dispostas em forma circular, 

envolvem todo o desenho. 
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Moedas comemorativas emitidas em Portugal - 2011 
 

 

500º Aniversário do Nascimento de Fernão Mendes Pinto 

 

Valor:  2 euros 

Data de emissão: 8 de Setembro 2011 

Limite de emissão: 500.000; 12.500 BNC; 7.500 Proof 

Legislação: Portaria n.º 185/2011 

 

Informação adicional: 

A moeda «500º Aniversário de Fernão Mendes Pinto» apresenta, na face 

comum, o desenho europeu das moedas de euro correntes.  

Na face nacional, no campo central, é utilizada uma composição dos 

elementos mais significativos e simbólicos da vida de Fernão Mendes Pinto: 

uma nau que navega sobre o mar, onde se elencam regiões da África e da 

Ásia e se refere a sua obra “Peregrinação”. A composição é circundada pelas 

legendas «1511 FERNÃO MENDES PINTO 2011» e «PORTUGAL». Envolvendo 

todo o desenho, 12 estrelas dispostas em forma circular representam a 

União Europeia. 
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Moedas comemorativas emitidas em Portugal - 2010 
 

 

Centenário da República Portuguesa 

 

Valor:  2 euros 

Data de emissão: 7 de setembro de 2010  

Limite de emissão: 2.000.000; 20.000 BNC; 15.000 Proof 

Legislação: Resolução do Conselho de Ministros n.º25/2010  

 

Informação adicional: 

Como forma de integrar o programa das comemorações do centenário da 

República, é emitida uma moeda corrente comemorativa alusiva ao 

“Centenário da República”. Na face comum é utilizado o desenho europeu 

constante da Comunicação da Comissão Europeia nº 2006/C225/05. Na face 

nacional, no campo central, é utilizado um conjunto de elementos 

simbólicos da República: a efígie e as armas da mesma. Disposta em arco, 

figura a legenda “REPÚBLICA PORTUGUESA 1910-2010”. 
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Moedas comemorativas emitidas em Portugal - 2009 
 

 

10º Aniversário da UEM e da Criação do Euro 

 

Valor:  2 euros 

Data de emissão: 5 de janeiro de 2009 

Limite de emissão: 1.250.000; 20.000 BNC; 15.000 Proof 

Legislação: Resolução do Conselho de Ministros n.º 155/2008 

 

Informação adicional: 

Com o objetivo de assinalar o 10.º Aniversário do início da terceira fase da 

União Económica e Monetária (UEM) e da criação do Euro, foi emitida em 

todos os países da Área do Euro uma moeda comemorativa de €2 com uma 

face nacional comum. A inscrição identificadora do país emissor encontra-

se na parte superior do desenho – “Portugal” e na parte inferior, encontra-

se a legenda “UEM 1999-2009”. Toda a área central encontra-se rodeada 

pelas 12 estrelas colocadas no anel exterior da moeda. 

 

 

II Jogos da Lusofonia 

 

Valor: 2 euros 

Data de emissão: 9 de junho de 2009 

Limite de emissão: 1.250.000; 20.000 BNC; 15.000 Proof 

Legislação: Resolução do Conselho de Ministros n.º 160/2008 

 

Informação adicional: 

A organização pelo Comité Olímpico de Portugal, no ano de 2009, dos 2ºs 

Jogos da Lusofonia é revestida da maior importância e relevância para 

Portugal. Este acontecimento internacional tem como ambição incentivar a 

integração do mundo lusófono através do desporto. A face nacional da 

moeda tem representado o logótipo oficial inspirado na figura de um atleta 

de ginástica rítmica. 
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Moedas comemorativas emitidas em Portugal - 2008 
 

 

60º Aniversário da declaração Universal dos Direitos Humanos 

 

Valor:  2 euros 

Data de emissão: 18 de setembro de 2008 

Limite de emissão: 1.000.000; 20.000 BNC; 15.000 Proof 

Legislação: Resolução do Conselho de Ministros n.º 54/2008 

 

Informação adicional: 

Os 60 anos da adoção, pela Assembleia-geral das Nações Unidas, da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, são fundamento indispensável 

para a emissão de uma moeda corrente comemorativa para assinalar esta 

efeméride. Portugal faz parte de um grupo de 4 Estados-membros que 

procederam à emissão de uma moeda comemorativa alusiva ao "60º 

Aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos". 
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Moedas comemorativas emitidas em Portugal - 2007 
 

 

50º Aniversário do Tratado de Roma 

 

Valor:  2 euros 

Data de emissão: 26 de março de 2007 

Limite de emissão: 2.000.000; 35.000 BNC; 15.000 Proof 

Legislação: Decreto-Lei n.º 3/2007 

 

Informação adicional: 

Os princípios instituídos pelo Tratado de Roma, abriram o caminho para a 

introdução do euro em 1999 e das notas e moedas em euro em 2002. Neste 

contexto, os Estados membros decidiram assinalar este evento com a 

emissão de uma moeda comemorativa, cujo desenho da face nacional, é 

semelhante em todos os países emissores, embora as respetivas inscrições 

obedeçam às regras e práticas locais. 

 

 

Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia 

 

Valor: 2 euros 

Data de emissão: 2 de julho de 2007 

Limite de emissão: 2.000.000; 35.000 BNC; 15.000 Proof 

Legislação: Decreto-Lei n.º 3/2007 

 

Informação adicional: 

No decorrer do 2.º semestre do ano de 2007, Portugal presidiu o Conselho 

da União Europeia. Decorrente do importante acontecimento político, foi 

cunhada uma moeda corrente comemorativa, constituindo-se uma 

excelente oportunidade de afirmação do nosso pais a nível internacional. 
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