Moedas de coleção emitidas em Portugal - 2014
MUNDIAL FIFA 2014 - BRASIL
Valor: 2,50 euros
Data de emissão: 30 de janeiro de 2014
Limite de emissão: 100.000; 15.000 prata Proof; 5.000 Ouro Proof
Legislação: Portaria n.º 03/2014
No anverso:
• A legenda «República Portuguesa»
• O valor facial
• Um jogador de futebol e executar um movimento de remate/defesa
• O escudo nacional
No reverso:
• O Cristo Redentor (Brasil) e o Cristo Rei (Portugal)
• Ao centro, o bola-globo
• A legenda «Mundial da FIFA Brasil 2014»

Série Etnografia Portuguesa – JUGOS (Cangas)
Valor: 2,50 euros
Data de emissão: 22 de maio de 2014
Limite de emissão: 100.000; 2.500 prata Proof; 2.500 Ouro Proof
Legislação: Portaria n.º 03/2014
No anverso:
• A parte da frente do jugo
• O escudo nacional
• O ano de emissão
No reverso:
• A cabeça de um boi num fundo com linhas de madeira
• Em cima, o ornamento dos jugos
• O valor facial
• A legenda «Portugal»
• Ao centro, «Jugos»
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Série Europa – Compositores Europeus: MARCOS DE PORTUGAL
Valor: 2,50 euros
Data de emissão: 21 de março de 2014
Limite de emissão: 100.000; 7.500 prata Proof; 2.500 Ouro Proof
Legislação: Portaria n.º 03/2014
No anverso:
• O escudo nacional
• O retrato do compositor
• O texto «República Portuguesa», «1762-1830» e «Marcos Portugal»
No reverso:
• Uma Lira, envolta em ramos de loureiro
• O valor facial, a data e o logótipo da série Europa
• A legenda «Compositores Europeus»

Série Património Mundial – Coimbra Alta e Sofia
Valor: 2,50 euros
Data de emissão: 25 de novembro de 2014
Limite de emissão: 75.000; 2.500 prata Proof
Legislação: Portaria n.º 03/2014
No anverso:
• Perspetiva estilizada do Pátio e do Paço das Escolas
• O cenário paradigmático da Alta de Coimbra, lacrado com a
logomarca da UNESCO
• As legendas «PATRIMÓNIO MUNDIAL UNESCO», «UNIVERSIDADE DE
COIMBRA. ALTA E SOFIA»
• A logomarca INCM
No reverso:
• A planta do mesmo conjunto arquitetónico toma a forma de uma
sombra abrangendo a Alta de Coimbra e a Rua da Sofia
• No local que no anverso corresponde à Biblioteca Joanina e à
Capela de São Miguel, encontra-se o valor facial e o escudo nacional
• A inscrição «PORTUGAL» e o ano de emissão
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Série Rainhas da Europa – D. Leonor de Portugal
Valor: 5 euros
Data de emissão: 18 de setembro de 2014
Limite de emissão: 75.000; 2.500 prata Proof; 2.500 Ouro Proof
Legislação: Portaria n.º 03/2014
No anverso:
• O escudo nacional, o valor facial, a era e «Portugal»
• O Brasão de armas da rainha, ladeado por duas rosas
• Junto ao bordo uma linha de pérolas
• A legenda «Imperatriz do Sacro Império Romano-Germânico»
No reverso:
• A figura inspirada na sua estátua jacente
• A data de nascimento e morte «1434-1467»
• A legenda «Leonor de Portugal»

100 Anos da Aeronáutica Militar
Valor: 2,50 euros
Data de emissão: 25 de junho de 2014
Limite de emissão: 75.000; 2.500 prata Proof
Legislação: Portaria n.º 03/2014
No anverso:
• No terço inferior, o mar e no seu interior o valor facial
• Na zona central, da direita para a esquerda, a trajetória de um
hidroavião que sobrevoa o mar.
• No terço superior, o escudo nacional com a esfera armilar
• Na base, a legenda «Portugal»
No reverso:
• No terço inferior, a terra a ser sobrevoada por um avião a jato
• No terço superior, a legenda «100 ANOS»
• Junto ao bordo, da esquerda para a direita «1914-2014» e «Aviação
Militar»
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Centenário da Primeira Moeda Comemorativa da República
Valor: 2,50 euros
Data de emissão: 1 de outubro de 2014
Limite de emissão: 2.500 prata e ouro Proof
Legislação: Portaria n.º 03/2014
No anverso:
• Na zona da prata, reprodução da face da moeda emitida em 1914
• A figura simbólica da República, empunhando um facho aceso na
mão direita, com parte do braço envolvido pela bandeira nacional
• Ao fundo o sol nascente
• Em cima a inscrição República Portuguesa
• Na zona do ouro, o anverso da última moeda comemorativa de
escudo
No reverso:
• Em cima, a inscrição «Moedas comemorativas da República»
• Ao centro, o antigo edifício da Casa da Moeda
• Em baixo à esquerda, a porta principal da atual Casa da Moeda
• À direita o valor facial
• Na parte do ouro, a legenda «1914-2014»

Série Portugal Universal – Fernando Pessoa
Valor: ¼ de Euro
Data de emissão: 4 de fevereiro de 2014
Limite de emissão: 30.000 ouro Flor de Cunho (FDC)
Legislação: Portaria n.º 58/2006
No anverso:
• No centro do campo, o escudo nacional com a esfera armilar
• O valor facial
• As legendas «República Portuguesa» e «Au 999%o 1/20 oz»
No reverso:
• A figura a comemorar, o respetivo nome
• As datas de nascimento e morte
• • A era da emissão
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35.º Aniversário do Serviço Nacional de Saúde
Valor: 2,50 euros
Data de emissão: 31 de outubro de 2014
Limite de emissão: 50.000
2.500 prata Proof
Legislação: Portaria n.º 183/2014
No anverso:
• O padrão geométrico que compõe a imagem do 35.º Aniversário do
Serviço Nacional de Saúde;
• Em cima: o Escudo nacional e a legenda «República Portuguesa»;
• Em baixo: o valor facial.
No reverso:
• A imagem do 35.º Aniversário do Serviço Nacional de Saúde;
• Na margem a legenda «A cuidar dos Portugueses».
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Moedas de coleção emitidas em Portugal - 2013
Série “Portugal Universal” – Antero de Quental
Valor: 0,25 euros
Data de emissão: 14 de fevereiro de 2013
Limite de emissão: 30.000 ouro
Legislação: Decreto-Lei n.º 58/2006
Informação adicional:
A gravura do anverso das moedas apresenta, no centro do campo, o escudo
nacional com a esfera armilar e o valor facial da moeda, circundado pelas
legendas «República Portuguesa» e «Au 999%o 1/20 oz».
A gravura do reverso das moedas representa a figura a comemorar, com o
respetivo nome e as datas de nascimento e morte, e a era da emissão.

Série Europa – “Escritores Europeus” – José Saramago
Valor: 2,50 euros
Data de emissão: 21 de maio de 2013
Limite de emissão: 100.000; 7.500 Prata Proof; 2.500 ouro Proof
Legislação: Portaria nº 142/2013
No anverso:
• Uma representação estilizada de uma medalha, com a legenda
“PRÉMIO NOBEL 1998”;
• Uma fita, cujo movimento termina simetricamente em relação ao
eixo vertical, junto ao rebordo da moeda;
• A legenda “2013 REPÚBLICA PORTUGUESA”;
• Como elementos centrais, o valor facial e o escudo nacional.
No reverso:
• Um retrato de José Saramago, cujo cabelo ondulado é construído
com base em títulos de algumas das suas obras literárias;
• As legendas “JOSÉ SARAMAGO” e “ESCRITORES EUROPEUS”;
• Logótipo da série “Europa”.
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150 Anos da Fundação da Cruz Vermelha
Valor: 2,50 euros
Data de emissão: 21 de maio de 2013
Limite de emissão: 100.000; 2.500 Prata Proof
Legislação: Portaria n.º 142/2013
No anverso:
• Na parte superior, até meio da face, o escudo nacional embutido na
esfera armilar com dois ramos de oliveira a circundá-lo;
• Na parte inferior, ao centro, o valor facial e o ano 2013;
• Junto ao bordo, a legenda “REPÚBLICA PORTUGUESA”.
No reverso:
• No campo central, a legenda “150 anos”;
• Na parte inferior, juntamente com a legenda “CRUZ VERMELHA”,
uma cruz com mais cinco em expansão;
• Circundando a parte superior, a legenda “1863-2013 150 ANOS DA
FUNDAÇÃO”.

Série “Etnografia Portuguesa” – As Arrecadas de Viana do Castelo
Valor: 2,50 euros
Data de emissão: 18 de julho de 2013
Limite de emissão: 100.000; 2.500 Prata Proof; 2.500 lamelar prata e ouro
Proof
Legislação: Portaria nº 142/2013
Informação adicional:
Dando início a uma nova Série de moedas dedicada à Etnografia
Portuguesa, escolheu-se como tema as Arrecadas de Viana de Castelo, que
são representativas do artesanato em filigrana portuguesa.
A moeda "Arrecadas de Viana do Castelo" apresenta, no anverso, a legenda
"REPÚBLICA PORTUGUESA", o valor facial e o escudo nacional com a esfera
armilar, elementos que se encontram integrados nas linhas estruturais de
uma arrecada, o ano 2013 é inscrito na forma lunular; no reverso, inscrevese a legenda "ARRECADAS DE VIANA DE CASTELO" a circundar o desenho de
uma arrecada.
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Série “Tesouros Numismáticos” – “A Degolada” de D. Maria II
Valor: 5 euros
Data de emissão: 18 de setembro de 2013
Limite de emissão: 150.000; 2.500 ouro Proof
Legislação: Resolução do Conselho de Ministros n.º 18/2009
Informação adicional:
A moeda “Peça 1833 – Degolada, de D. Maria II” apenas tem poder
liberatório em Portugal e apresenta, no anverso: a legenda “República
Portuguesa”; o valor facial; a era; o escudo nacional, e no reverso: a
reprodução da face da “Degolada” original; as legendas “MARIA
II.D.G.PORTUG.ET.ALGARB.REGINA.” e “1833”; a imagem do busto da Rainha
representada de perfil à esquerda.

Centenário do Nascimento de João Villaret
Valor: 2,50 euros
Data de emissão: 22 de outubro de 2013
Limite de emissão: 100.000; 2.500 Prata Proof
Legislação: Portaria n.º 142/2013
Informação adicional:
A moeda “Centenário do nascimento de João Villaret” apenas tem poder
liberatório em Portugal e apresenta, no anverso: a legenda “República
Portuguesa”; o valor facial; um capitel; o escudo nacional, e no reverso: o
retrato de João Villaret; as legendas “1913-2013.” e “João Villaret”.

100 Anos do “Espadarte” – Primeiro Submarino Português
Valor: 2,50 euros
Data de emissão: 21 de novembro de 2013
Limite de emissão: 100.000; 2.500 Prata Proof
Legislação: Portaria n.º 142/2013
Informação adicional:
A moeda “Centenário do Espadarte” apenas tem poder liberatório em
Portugal e apresenta, no anverso: na parte superior, uma borda ondulada
para o interior da moeda, a legenda “REPÚBLICA PORTUGUESA” e o valor
facial; no centro, na parte inferior o escudo nacional com a esfera armilar e
o ano 2013, e no reverso: no centro a legenda “100 ANOS SUBMARINO
ESPADARTE”; na base dos algarismos é representado o submarino; na parte
inferior junto à borda ondulada, para o interior da moeda a simular a linha
de água, a legenda”1913-2013”.
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Série “Património Mundial” – Fortificações de Elvas
Valor: 2,50 euros
Data de emissão: 21 de novembro de 2013
Limite de emissão: 100.000; 2.500 Prata Proof
Legislação: Portaria n.º 142/2013
Informação adicional:
A moeda “Fortificações de Elvas” apenas tem poder liberatório em Portugal
e apresenta, no anverso: o monumento do Forte da Graça, ladeado pelos
muros das fortificações; na parte superior, o escudo nacional e a legenda
“REPÚBLICA PORTUGUESA”; na parte inferior, o valor facial, e no reverso:
um mapa evidenciando, de forma simbólica o conjunto das fortificações de
Elvas; a designação UNESCO e o logótipo do “Património Mundial”; na orla
superior, a legenda “FORTIFICAÇÕES DE ELVAS”; na orla inferior o ano 2013.
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Moedas de coleção emitidas em Portugal - 2012
Centenário da Universidade de Lisboa
Valor: 2,50 euros
Data de emissão: 24 de fevereiro de 2012
Limite de emissão: 100.000; 5.000 Prata Proof
Legislação: Portaria n.º 851/2011
Informação adicional:
A moeda "Centenário da Universidade de Lisboa" apresenta, no anverso, o
escudo português, a esfera armilar, uma caravela estilizada, a legenda
“REPÚBLICA PORTUGUESA” e o valor facial. No reverso, figura o símbolo da
Universidade de Lisboa, com uma embarcação ladeada por dois corvos, um
capitel à esquerda e a legenda “CENTENÁRIO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA
1911-2011”.

Portugal Universal - Carlos Seixas
Valor: ¼ de Euro
Data de emissão: 23 de março 2012
Limite de emissão: 15.000 FDC
Legislação: Decreto-Lei n.º 58/2006
Informação adicional:
A gravura do anverso das moedas apresenta, no centro do campo, o escudo
nacional com a esfera armilar e o valor facial da moeda, circundado pelas
legendas «República Portuguesa» e «Au 999%o 1/20 oz».
A gravura do reverso das moedas representa a figura a comemorar, com o
respetivo nome e as datas de nascimento e morte, e a era da emissão.
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Série Europa - Grandes Pintores: José Malhoa
Valor: 2,50 euros
Data de emissão: 20 de julho de 2012
Limite de emissão: 100.000; 10.000 prata Proof; 1.500 ouro Proof
Legislação: Portaria n.º 179/2012
Informação adicional:
A moeda “José Malhoa” apresenta no anverso, no campo central, a obra do
artista “O Ateliê do Artista”, do lado direito figura o escudo nacional e o
valor facial de “2,50 euro”, na orla superior inscreve-se a legenda “República
Portuguesa 2012”. No reverso, no campo central, apresenta se a figura do
pintor José Malhoa numa planície com o seu material de pintura na mão
esquerda, as legendas “José Malhoa”, “1855-1933”, “Pintores Europeus” e o
logótipo da série “Europa” circundam a composição.

Jogos Olímpicos de Londres 2012
Valor: 2,50 euros
Data de emissão: 20 de julho de 2012
Limite de emissão: 300.000; 5.000 prata Proof; 2.500 lamear prata e ouro
Proof
Legislação: Portaria n.º 179/2012
Informação adicional:
A moeda “Jogos Olímpicos de Londres 2012” apresenta no anverso um
ramo de oliveira, cujas folhas aparecem geometrizadas, de forma a
estabelecer uma relação com o desenho do reverso da moeda, e
completam, ainda, a composição as legendas “Portugal”, o escudo nacional,
a era e o valor facial de “2,50 euro”. No reverso, no campo central, são
representados o logótipo do Comité Olímpico de Portugal, uma alusão à
disciplina do judo e um desenho estilizado de um fragmento do edifício “30
St. Mary Axe”, na City, exemplo notável da arquitetura moderna da cidade,
na orla esquerda consta a legenda “Jogos Olímpicos de Londres”.
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Tesouros numismáticos - A peça de D. João V
Valor: 5 euros
Data de emissão: 30 de outubro 2012
Limite de emissão: 150.000; 2.500 ouro Proof
Legislação: Resolução do Conselho de Ministros n.º 18/2009
Informação adicional:
A moeda alusiva à "Peça 1722 – Lisboa, de D. João V" mostra no anverso a
legenda "República Portuguesa", o valor facial, a era e o escudo nacional
representados de forma a fazer conjunto com a composição exibida no
reverso, onde é recriada a imagem da face da Peça e se apresentam as
legendas "IOANNES.V.D.G.PORT.ET.ALG.REX." e "1722.L." circundando a
imagem do busto do Rei representado de perfil à direita.

20.º Aniversário da Série Ibero-Americana
Valor: 10 euros
Data de emissão: 21 de novembro 2012
Limite de emissão: 100.000; 10.000 prata Proof
Legislação: Portaria n.º 179/2012
Informação adicional:
A moeda apresenta no anverso, no campo central, as armas nacionais de
Portugal circundadas pela legenda «República Portuguesa» e o valor facial
de «10 euro», orladas pelas armas nacionais dos restantes países
participantes nesta série internacional; no reverso é apresentada uma
composição de vários elementos que simbolizam o «Tempo dos
Descobrimentos» e as novas tecnologias na comunicação, no campo
superior figuram uma representação de umas ondas hertzianas e de um
avião, no campo central entre a península ibérica e o continente sulamericano surge a era e uma vela de nau rodeada por ondas e na orla
inferior inscreve-se a legenda «XX Aniversário Série “Ibero-Americana”».
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Património Mundial - Centro Histórico de Guimarães
Valor: 2,50 euros
Data de emissão: 30 de outubro 2012
Limite de emissão: 150.000; 2.500 ouro Proof
Legislação: Resolução do Conselho de Ministros n.º 18/2009
Informação adicional:
A moeda alusiva à "Peça 1722 – Lisboa, de D. João V" mostra no anverso a
legenda "República Portuguesa", o valor facial, a era e o escudo nacional
representados de forma a fazer conjunto com a composição exibida no
reverso, onde é recriada a imagem da face da Peça e se apresentam as
legendas "IOANNES.V.D.G.PORT.ET.ALG.REX." e "1722.L." circundando a
imagem do busto do Rei representado de perfil à direita.

75.º Aniversário do NRP Sagres
Valor: 2,50 euros
Data de emissão: 21 de novembro 2012
Limite de emissão: 100.000; 10.000 prata Proof
Legislação: Portaria n.º 179/2012
Informação adicional:
A moeda apresenta no anverso, no campo central, as armas nacionais de
Portugal circundadas pela legenda «República Portuguesa» e o valor facial
de «10 euro», orladas pelas armas nacionais dos restantes países
participantes nesta série internacional; no reverso é apresentada uma
composição de vários elementos que simbolizam o «Tempo dos
Descobrimentos» e as novas tecnologias na comunicação, no campo
superior figuram uma representação de umas ondas hertzianas e de um
avião, no campo central entre a península ibérica e o continente sulamericano surge a era e uma vela de nau rodeada por ondas e na orla
inferior inscreve-se a legenda «XX Aniversário Série “Ibero-Americana”».
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Moedas de coleção emitidas em Portugal - 2011
Série “Portugal Universal” – Padre António Vieira
Valor: ¼ de Euro
Data de emissão: 21 de janeiro de 2011
Limite de emissão: 30.000 Ouro
Legislação: Decreto-Lei n.º 58/2006
Informação adicional:
A gravura do anverso das moedas apresenta, no centro do campo, o escudo
nacional com a esfera armilar e o valor facial da moeda, circundado pelas
legendas «República Portuguesa» e «Au 999%o 1/20 oz».
A gravura do reverso das moedas representa a figura a comemorar, com o
respetivo nome e as datas de nascimento e morte, e a era da emissão.

Série Europa – “Património Cultural da Europa” – Exploradores
Europeus
Valor: 2,50 euros
Data de emissão: 24 de maio de 2011
Limite de emissão: 100.000; 13.000 prata proof; 2.000 ouro proof
Legislação: Portaria n.º 188/2011
Informação adicional:
A moeda «Exploradores Europeus» apresenta, no anverso, os ramos de
uma árvore africana, o embondeiro, a legenda “Portugal”, o valor facial, o
escudo nacional e a era. O reverso exibe os retratos dos dois exploradores,
a legenda “Exploradores Europeus”, a inscrição dos apelidos “Capelo” e
“Ivens” e o logótipo da série “Europa”.
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100.º Aniversário dos Pupilos do Exército
Valor: 2,50 euros
Data de emissão: 24 de maio de 2011
Limite de emissão: 100.000; 5.000 prata proof
Legislação: Portaria n.º 188/2011
Informação adicional:
A moeda «Centenário dos Pupilos do Exército» apresenta, no anverso, a
legenda “100º Aniversário do Instituto dos Pupilos do Exército”, o valor
facial, o escudo nacional e a ponta de uma espada. No reverso, exibe os
dois elementos que simbolizam esta instituição militar, a barretina e a
espada, a expressão “Querer é poder”, a legenda “Portugal” e a era.

XXV Aniversário da Adesão de Portugal e Espanha à União Europeia
Valor: 0,25 euros
Data de emissão: 8 de setembro de 2011
Limite de emissão: 12.000 Ouro
Legislação: Portaria n.º 253/2011
Informação adicional:
Esta moeda apresenta no anverso, como elemento de fundo, duas folhas
de papel a unirem-se, do lado direito constam as legendas «Portugal»,
«2011» e o escudo nacional; no reverso é apresentado o mesmo elemento
de fundo do anverso, onde figuram o valor facial, uma calote esférica com
as estrelas que simbolizam a União Europeia sobre cada folha de papel,
representando cada um dos países, e na orla inscreve-se a frase «XXV
Aniversário da Adesão de Portugal e Espanha à União Europeia».
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XXV Aniversário da Adesão de Portugal e Espanha à União Europeia
cupro
Valor: 10 euros
Data de emissão: 8 de setembro de 2011
Limite de emissão: 100.000; 7.500 Proof
Legislação: Portaria n.º 253/2011
Informação adicional:
A moeda «25º Aniversário da Adesão de Portugal e Espanha à União
Europeia» apresenta no anverso, no campo central, um motivo com
perfurações e círculos inspirados na chapa metálica utilizada na produção
de discos para moedas; à esquerda, na orla, inscreve-se a legenda
«República Portuguesa»; à direita, encontra-se o escudo nacional.
No reverso, sobre um motivo central semelhante ao do anverso, figuram as
iniciais «UE», em letra manuscrita estilizada, o valor facial, as legendas
«1986» e «2011»; na orla, inscreve-se a frase «XXV Aniversário da adesão de
Portugal e Espanha à União Europeia».

Série “Património Mundial” – Paisagem da Cultura da Vinha da Ilha
do Pico
Valor: 2,50 euros
Data de emissão: 27 de outubro de 2011
Limite de emissão: 100.000; 5.000 prata Proof
Legislação: Portaria n.º 188/2011
Informação adicional:
No anverso, a moeda apresenta uma vide emergindo das pedras
vulcânicas, o valor facial, o escudo nacional e a legenda “República
Portuguesa”.
No reverso, surge o cone vulcânico do Pico parcialmente coberto por uma
nuvem, um conjunto representativo de “curraletas”, do qual ressalta uma
folha de vide, a palavra “UNESCO”, as legendas “Açores” e “Vinhas da Ilha do
Pico”, e o logótipo do “Património Mundial”.
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Série “Tesouros Numismáticos” – O Português de D. Manuel I
Valor: 7,50 euros
Data de emissão: 17 de novembro de 2011
Limite de emissão: 100.000; 2.500 Proof
Legislação: Resolução do Conselho de Ministros n.º 18/2009
Informação adicional:
No anverso, a moeda apresenta a legenda “República Portuguesa”, o valor
facial, a era e o escudo nacional.
No reverso surge a imagem da face do ”Português“ e a legenda
“+IEMANVEL:R:PORTVGALIE:AL:C:VL:IN:A.D:G/C.ETHIOPIE:ARABIE:PERSIE.I”
circundando a imagem do escudo de armas da época.
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Moedas de coleção emitidas em Portugal - 2010
Série “Tesouros Numismáticos” – O Justo de D. João II
Valor: 5 euros
Data de emissão: 24 março de 2010
Limite de emissão: 150.000; 2.500 - Proof
Legislação: Resolução do Conselho de Ministros n.º 18/2009
Informação adicional:
Como forma de promover a numismática portuguesa e os valores históricos
de Portugal é dada continuidade à série “Tesouros numismáticos
portugueses.”
A emissão da segunda moeda que compõe esta coleção é alusiva a “O Justo
de D. João II”.

Campeonato Mundial de Futebol – África do Sul 2010
Valor: 2,50 euros
Data de emissão: 27 de abril de 2010
Limite de emissão: 120.000; 12.500 - Proof
Legislação: Resolução do Conselho de Ministros n.º 26/2010
Informação adicional:
De forma a assinalar a realização do Campeonato Mundial de Futebol na
África do Sul, cujos efeitos se estendem para além das fronteiras do
território nacional, considera-se pertinente a cunhagem de uma moeda
alusiva ao tema.
A moeda apresenta no anverso a simulação de um mapa evidenciando o
ambiente festivo, o escudo nacional, o valor facial e no canto superior a
legenda “Portugal”. No reverso, é representado o mapa de África, de onde
se destacam a multidão, os jogadores, uma bola e o símbolo oficial do
campeonato. É ainda visível a legenda “Mundial da FIFA – África do Sul
2010”.
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Série “Uma Moeda Uma Causa” – Banco Alimentar contra a Fome
Valor: 1,50 euros
Data de emissão: 26 de maio de 2010
Limite de emissão: 100.000; 100.000 FDC; 5.000 Proof
Legislação: Resolução do Conselho de Ministros n.º 26/2010
Informação adicional:
A emissão desta moeda pretende homenagear a acção dos Bancos
Alimentares contra a Fome. A moeda apresenta no anverso, a
representação de duas mãos a pegar no escudo, sendo visível no campo
inferior o valor facial, o ano de emissão, o valor facial e a legenda do Estado
emissor “Portugal”. No reverso, e sob a forma de dois círculos concêntricos
são visíveis diversos conjuntos de mãos simbolizando a distribuição de
alimentos. No campo direito surge a legenda “Banco alimentar contra a
fome”.

Série Europa – “Património Arquitectónico” – Terreiro do Paço
Valor: 2,50 euros
Data de emissão: 24 de junho de 2010
Limite de emissão: 120.000; 15.000 Proof; 2.500 ouro
Legislação: Resolução do Conselho de Ministros n.º 26/2010
Informação adicional:
Dando continuidade à série “Europa”, um projeto envolvendo vários países
europeus, a que Portugal se associou é emitida uma moeda alusiva ao
Terreiro do Paço, praça emblemática do património arquitetónico da cidade
de Lisboa. O anverso da moeda é preenchido pela representação de um
dos arcos que circundam a praça. No reverso e, em perspetiva, figura uma
representação do Terreiro do Paço.

19

Linhas de Torres – 200 Anos das Guerras Peninsulares
Valor: 2,50 euros
Data de emissão: 11 de novembro de 2010
Limite de emissão: 120.000; 5.000 Proof
Legislação: Resolução do Conselho de Ministros n.º 26/2010
Informação adicional:
A emissão desta moeda procura contribuir para uma maior visibilidade e
divulgação do património cultural e arquitetónico e, simultaneamente, dar
a merecida relevância a este importante facto histórico a nível nacional e
europeu.
O anverso da moeda, apresenta na coroa circular a legenda “República
Portuguesa 2010”, e na zona central o escudo nacional e o valor facial. No
reverso, a área central é preenchida pela figura de um oficial e de uma peça
de artilharia, sobrepostas a um diagrama das Linhas de Torres. Em redor da
imagem é visível a inscrição “Bicentenário da Linhas de Torres”.

VIII Série Ibero Americana – Moedas Históricas “O Escudo”
Valor: 10 euros
Data de emissão: 7 de setembro de 2010
Limite de emissão: 100.000; 12.000 Proof
Legislação: Resolução do Conselho de Ministros n.º 26/2010
Informação adicional:
Integrada na VIII Série Ibero Americana é emitida uma moeda designada
“Moedas Históricas – O Escudo”.
A moeda no anverso apresenta as armas nacionais de Portugal circundadas
pela legenda “República Portuguesa”. No reverso evidenciam-se três
representações em forma de círculo, do lado esquerdo, a alegoria da
república, no campo central, uma nau e, no campo inferior, a imagem da
moeda de um escudo, ao centro figura a palavra “ESCUDO”, onde se insere
o escudo de armas.
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Série “Património da Humanidade” – Sítio Arqueológico Vale do Côa
Valor: 2,50 euros
Data de emissão: 2 de dezembro de 2010
Limite de emissão: 120.000; 5.000 Proof
Legislação: Resolução do Conselho de Ministros n.º 26/2010
Informação adicional:
No prosseguimento da série dedicada ao património mundial classificado
pela UNESCO em Portugal, é emitida uma moeda alusiva ao vale do rio Côa,
recordando as marcas deixadas pelo Homem há mais de vinte mil anos e
que se constituem como um legado único.
No anverso da moeda como elemento de fundo surge um conjunto
representativo de gravuras de arte rupestre, com o escudo nacional envolto
pela legenda “República Portuguesa-2010”. No reverso e como elemento de
fundo surgem várias espécies de animais sobrepostas, à esquerda a palavra
“UNESCO” e, no campo central, a legenda “Sítio Arqueológico Vale do Côa”.
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Moedas de coleção emitidas em Portugal - 2009
Série Europa - Património Cultural da Europa - A Língua Portuguesa
Valor: 2,50 euros
Data de emissão: 26 de maio de 2009
Limite de emissão: 150.000; 15.000 BNC; 2.500 Proof
Legislação: Resolução do Conselho de Ministros n.º 191/2008, de 7 Nov
2008
Informação adicional:
Dando continuidade à série «Europa», um projeto envolvendo vários países
europeus, a que Portugal se associou, visando a emissão de moedas de
coleção com uma temática em comum, subordinada em 2009 ao tema
«Património Cultural da Europa», é emitida uma nova moeda de coleção
designada “A Língua Portuguesa” reconhecendo-se, a importância do
português como uma das línguas maternas mais faladas no mundo.

Série Tesouros Numismáticos - O Morabitino
Valor: 1,50 euros
Data de emissão: 30 de setembro de 2009
Limite de emissão: 150.000; 2.500 Proof
Legislação: Resolução do Conselho de Ministros n.º 18/2009, de 5 Fev 2009
Informação adicional:
Como forma de promover a numismática portuguesa e os valores históricos
de Portugal, serão emitidas cinco moedas de coleção alusivas à série
“Tesouros numismáticos portugueses”.
As cinco moedas que compõem a coleção “Tesouros numismáticos
portugueses” serão emitidas uma por ano, entre 2009 e 2013, sendo a
primeira moeda desta série alusiva ao “Morabitino de D. Sancho II”.
O anverso da moeda tem na sua área central representado o escudo
nacional, o valor facial assim como o ano de emissão. A rodear o desenho
observa-se a inscrição “República Portuguesa”. No reverso da moeda é
recriada a imagem da face do “Morabitino” com a inscrição na zona inferior
“R.VASQUEZ-INCM”. A circundar a imagem do Rei a cavalo está representada
a inscrição “REGIS PORTVGALENSVM”.
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Série Património da Humanidade - Torre de Belém
Valor: 2,50 euros
Data de emissão: 28 de outubro de 2009
Limite de emissão: 150.000; 5.000 Proof
Legislação: Resolução do Conselho de Ministros n.º 191/2008, de 7 Nov
2008
Informação adicional:
No prosseguimento da série dedicada ao património mundial classificado
pela UNESCO em Portugal, foi cunhada uma nova moeda de coleção alusiva
à «Torre de Belém».
A superfície da moeda apresenta em relevo uma figura alusiva à Torre de
Belém e um nó de uma corda, que atravessa na horizontal toda a superfície
no anverso da moeda, alusiva aos marinheiros portugueses.

Série Património da Humanidade - Mosteiro dos Jerónimos
Valor: 2,50 euros
Data de emissão: 28 de outubro de 2009
Limite de emissão: 150.000; 5.000 Proof
Legislação: Resolução do Conselho de Ministros n.º 191/2008, de 7 Nov
2008
Informação adicional:
Dando continuidade à série dedicada ao património mundial classificado
pela UNESCO em Portugal, foi colocada em circulação uma moeda de
coleção alusiva ao «Mosteiro dos Jerónimos».
O reverso da moeda tem representado uma sequência das arcadas da
fachada do edifício Mosteiro dos Jerónimos, culminando em grande plano
com a representação da porta sul da Igreja. No anverso da moeda estão
representadas as nervuras ogivais da abóbada da igreja.
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Moedas de coleção emitidas em Portugal - 2008
Série Património mundial da UNESCO - Alto Douro Vinhateiro
Valor: 2,50 euros
Data de emissão: 18 de dezembro de 2008
Limite de emissão: 150.000; 5.000 - Proof
Legislação: Resolução do Conselho de Ministros n.º 64/2008
Informação adicional:
Integrada na série dedicada ao património mundial classificado pela
UNESCO em Portugal, é cunhada mais uma moeda inspirada na região do
«Alto Douro Vinhateiro».

Série Património mundial da UNESCO - Centro Histórico do Porto
Valor: 2,50 euros
Data de emissão: 15 de outubro de 2008
Limite de emissão: 150.000; 5.000 Proof
Legislação: Resolução do Conselho de Ministros n.º 64/2008
Informação adicional:
Integrada na série dedicada ao património mundial classificado pela
UNESCO em Portugal, é cunhada mais uma moeda inspirada no «Centro
Histórico do Porto».
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Série Europa - O Fado
Valor: 2,50 euros
Data de emissão: 15 de maio de 2008
Limite de emissão: 150.000; 20.000 Proof
Legislação: Resolução do Conselho de Ministros n.º 64/2008
Informação adicional:
Dando continuidade à série «Europa», um projeto envolvendo vários países
europeus, a que Portugal se associou, visando a emissão de moedas de
coleção com uma temática em comum, subordinada em 2008 ao tema
«Património Cultural da Europa», homenageando o Fado, na pessoa de
Amália Rodrigues, figura emblemática da cultura portuguesa.

Jogos Olímpicos de Pequim
Valor: 2,50 euros
Data de emissão: 30 de abril de 2008
Limite de emissão: 487.500; 12.500 Proof
Legislação: Resolução do Conselho de Ministros n.º 64/2008
Informação adicional:
A realização dos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, evento de elevada
reputação a nível mundial, divulga-se também mediante a cunhagem de
uma moeda alusiva a este tema.

Uma moeda, uma causa (AMI)
Valor: 1,50 euros
Data de emissão: 30 de abril de 2008
Limite de emissão: 50.000; 300.000 FDC; 5.000 Proof
Legislação: Resolução do Conselho de Ministros n.º 64/2008
Informação adicional:
Com esta moeda, inicia-se a emissão de uma nova série de moeda sob o
lema «Uma Moeda Uma Causa», iniciativa que pretende associar a
numismática ao esforço de afirmação de valores de solidariedade social e
de entidades que se dediquem de forma abnegada e altruísta a tais fins.
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Moedas de coleção emitidas em Portugal - 2007
Património Mundial pela UNESCO - Floresta Laurissilva da Madeira
Valor: 5 euros
Data de emissão: 4 de dezembro de 2007
Limite de emissão: 100.000; 7.500 prata Proof
Legislação: Decreto-Lei n.º 22/2007
Informação adicional:
No prosseguimento da série dedicada ao património mundial classificado
pela UNESCO em Portugal, é cunhada mais uma moeda inspirada na
«Floresta Laurissilva da Madeira».

VII Série Ibero-Americana - Países ibero-americanos nos Jogos
Olímpicos
Valor: 10 euros
Data de emissão: 15 de outubro de 2007
Limite de emissão: 100.000; 17.500 prata Proof
Legislação: Decreto-Lei n.º 22/2007
Informação adicional:
O continuado interesse pelo colecionismo numismático e os compromissos
internacionais assumidos entre Portugal, Espanha e diversos países do
continente americano justificaram a cunhagem e a comercialização de uma
moeda de coleção alusiva ao tema «Países Ibero-Americanos nos Jogos
Olímpicos», integrada na VII Série Ibero-Americana, com vista ao
estreitamento das relações entre países com a mesma raiz cultural.

26

Ano europeu da Igualdade de Oportunidades para todos
Valor: 5 euros
Data de emissão: 10 de setembro de 2007
Limite de emissão: 100.000; 7.500 prata Proof
Legislação: Decreto-Lei n.º 191/2007
Informação adicional:
O Parlamento Europeu e o Conselho decidiram assinalar o ano de 2007
como o Ano Europeu da Igualdade de Oportunidades para Todos.
Considerando a importância do tema, entendeu o governo associar-se a
esta iniciativa através da cunhagem de uma moeda de coleção alusiva a
este evento.

Centenário do Escutismo Mundial
Valor: 5 euros
Data de emissão: 31 de julho de 2007
Limite de emissão: 150.000; 10.000 prata Proof
Legislação: Decreto-Lei n.º 191/2007
Informação adicional:
O continuado interesse pelo colecionismo numismático associado à
celebração mundial do centenário do escutismo, movimento que assenta
em princípios de solidariedade social, justificou a cunhagem e
comercialização de uma moeda de coleção alusiva ao centenário do
movimento escutista mundial.
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Campeonato do Mundo de Vela Olímpica
Valor: 10 euros
Data de emissão: 25 de junho de 2007
Limite de emissão: 150.000; 7.500 prata Proof
Legislação: Decreto-Lei n.º 22/2007
Informação adicional:
A realização em Portugal, em 2007, de um evento desportivo de elevada
reputação a nível mundial constituiu uma excelente oportunidade de
afirmação do nosso país no contexto internacional, que importa divulgar
mediante a cunhagem de uma moeda inspirada nos Campeonatos do
Mundo de Vela Olímpica, que tiveram lugar em Cascais.

Série Europa - Passarola de Bartolomeu de Gusmão
Valor: 8 euros
Data de emissão: 15 de maio de 2007
Limite de emissão: 100.000; 25.000 prata Proof
Legislação: Decreto-Lei n.º 22/2007
Informação adicional:
Dando continuidade à série «Europa», um projeto envolvendo vários países
europeus, a que Portugal se associou, visando a emissão de moedas de
coleção com uma temática em comum, subordinada em 2007 ao tema
«Realizações Europeias», é emitida uma moeda inspirada na passarola de
Bartolomeu de Gusmão.
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Moedas de coleção emitidas em Portugal - 2006
Património Mundial pela UNESCO - Paisagem cultural de Sintra
Valor: 5 euros
Data de emissão: 06 de dezembro de 2006
Limite de emissão: 100.000; 10.000 prata Proof
Legislação: Decreto-Lei n.º 57/2006
Informação adicional:
No prosseguimento da série dedicada ao património mundial classificado
pela UNESCO em Portugal, é cunhada mais uma moeda inspirada na
«Paisagem Cultural de Sintra».

150 Anos da Linha Férrea Lisboa-Carregado
Valor: 8 euros
Data de emissão: 8 de novembro de 2006
Limite de emissão: 100.000; 10.000 prata Proof
Legislação: Decreto-Lei n.º 57/2006
Informação adicional:
Em 2006, celebrou-se o 150.º aniversário da construção da primeira linha
férrea em Portugal, que ligou Lisboa ao Carregado, pelo que se considerou
da maior importância assinalar este acontecimento histórico que se tornou
num fator decisivo no desenvolvimento do País, através da emissão de uma
moeda alusiva ao tema «150 Anos da Primeira Linha Férrea LisboaCarregado».
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Património Mundial pela UNESCO Mosteiro de Alcobaça
Valor: 5 euros
Data de emissão: 12 de outubro de 2006
Limite de emissão: 100.000; 10.000 prata Proof
Legislação: Decreto-Lei n.º 57/2006
Informação adicional:
No prosseguimento da série dedicada ao património mundial classificado
pela UNESCO em Portugal, é cunhada mais uma moeda inspirada no
«Mosteiro de Alcobaça».

Série Europa – D. Henrique “O Navegador
Valor: 8 euros
Data de emissão: 12 de junho de 2006
Limite de emissão: 100.000; 35.000 prata Proof
Legislação: Decreto-Lei n.º 57/2006
Informação adicional:
Dando continuidade à série «Europa», um projeto envolvendo vários países
europeus, a que Portugal se associou, visando a emissão de moedas de
coleção com uma temática em comum, subordinada em 2006 ao tema
«Personalidades Europeias», é emitida uma moeda homenageando a figura
de «D. Henrique, o Navegador», pelo seu papel no arranque da era dos
Descobrimentos.
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20 Anos de Adesão às Comunidades Europeias
Valor: 10 euros
Data de emissão: 16 de janeiro de 2006
Limite de emissão: 250.000; 25.000 prata Proof
Legislação: Decreto-Lei n.º 216/2005
Informação adicional:
Em 2006, comemorou-se o 20º Aniversário da Adesão de Portugal às
Comunidades Europeias, justificando-se assinalar a efeméride com a
emissão de uma moeda de coleção, tendo em consideração a importância
de tal acontecimento na história recente de Portugal.

Campeonato Mundial de Futebol - FIFA Alemanha
Valor: 10 euros
Data de emissão: 16 de janeiro de 2006
Limite de emissão: 250.000; 25.000 - prata Proof
Legislação: Decreto-Lei n.º 217/2005
Informação adicional:
No decurso do ano 2006 realiza-se a fase final do Campeonato Mundial de
Futebol, a realizar na Alemanha e dada a circunstância de a seleção
nacional de futebol se ter apurado para a fase final do Campeonato
Mundial de Futebol, contribui para a emissão de uma moeda de coleção
alusiva à efeméride.
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Moedas de coleção emitidas em Portugal - 2005
Património Mundial pela UNESCO - Centro Histórico de Angra do
Heroísmo
Valor: 5 euros
Data de emissão: 14 de novembro de 2005
Limite de emissão: 300.000; 15.000 prata Proof
Legislação: Decreto-Lei n.º 104/2005
Informação adicional:
No prosseguimento da série dedicada ao património mundial classificado
pela UNESCO em Portugal, foi cunhada mais uma moeda alusiva ao «Centro
Histórico de Angra do Heroísmo».

Património Mundial pela UNESCO - Mosteiro da Batalha
Valor: 5 euros
Data de emissão: 14 de novembro de 2005
Limite de emissão: 300.000; 15.000 prata Proof
Legislação: Decreto-Lei n.º 104/2005
Informação adicional:
No prosseguimento da série dedicada ao património mundial classificado
pela UNESCO em Portugal, foi cunhada mais uma moeda inspirada no
«Mosteiro da Batalha».
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VIII centenário do nascimento de Pedro Hispano
Valor: 5 euros
Data de emissão: 26 de setembro de 2005
Limite de emissão: 300.000; 15.000 prata Proof; 7.500 ouro Proof
Legislação: Decreto-Lei n.º 104/2005
Informação adicional:
Em 2005 comemorou-se o VIII Centenário do Nascimento de Pedro
Hispano, considerando-se da maior relevância assinalar esta efeméride
com a emissão de uma moeda de coleção, adequada à projeção nacional e
internacional desta notável figura da história da humanidade.

Série Europa - Fim da II Guerra Mundial
Valor: 8 euros
Data de emissão: 15 de julho de 2005
Limite de emissão: 300.000; 35.000 prata Proof
Legislação: Decreto-Lei n.º 104/2005
Informação adicional:
Com a pretensão de associar Portugal à série «Europa», um projeto
envolvendo vários países europeus, visando a emissão de moedas de
coleção com uma temática em comum, foi emitida em 2005, uma moeda de
coleção subordinada ao tema da celebração do 60º Aniversário do fim da II
Guerra Mundial.

VI Série Ibero-Americana - Sé do Porto
Valor: 10 euros
Data de emissão: 15 de julho de 2005
Limite de emissão: 300.000; 20.000 prata Proof
Legislação: Decreto-Lei n.º 104/2005
Informação adicional:
A VI Série Internacional Ibero-Americana é subordinada ao tema
Arquitetura e Monumentos pelo que e dando continuidade aos
compromissos internacionais assumidos entre Portugal, Espanha e diversos
países do continente americano, procede-se à cunhagem de uma moeda de
coleção alusiva à «Sé do Porto».
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Moedas de coleção emitidas em Portugal - 2004
Património Mundial pela UNESCO - Convento de Cristo
Valor: 5 euros
Data de emissão: 15 de novembro de 2004
Limite de emissão: 300.000; 10.000 prata Proof
Legislação: Decreto-Lei n.º 130/2004
Informação adicional:
A moeda de coleção intitulada «Convento de Cristo» dá início à série de
moedas dedicadas ao património mundial classificado pela UNESCO em
Portugal.

Património Mundial pela UNESCO - Centro Histórico de Évora
Valor: 5 euros
Data de emissão: 15 de novembro de 2004
Limite de emissão: 300.000; 10.000 prata Proof
Legislação: Decreto-Lei n.º 130/2004
Informação adicional:
No prosseguimento da série dedicada ao património mundial classificado
pela UNESCO em Portugal, é cunhada uma moeda alusiva ao «Centro
Histórico de Évora».
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Jogos Olímpicos de Atenas
Valor: 10 euros
Data de emissão: 15 de novembro de 2004
Limite de emissão: 350.000; 15.000 prata Proof
Legislação: Decreto-Lei n.º 130/2004
Informação adicional:
A moeda de coleção «Jogos Olímpicos de Atenas 2004» pretende assinalar,
devidamente, uma efeméride desportiva de permanente relevância ao nível
mundial, bem como a participação de Portugal nesse mesmo evento.

Alargamento da União Europeia
Valor: 8 euros
Data de emissão: 25 de junho de 2004
Limite de emissão: 300.000; 35.000 prata Proof
Legislação: Decreto-Lei n.º 130/2004
Informação adicional:
A moeda de coleção «Alargamento da União Europeia – 2004» tem por
objetivo conferir maior notoriedade ao projeto comum a vários países
europeus sobre o tema genérico da Europa, que visa o aprofundamento
das relações entre países europeus.

35

O Espectáculo do Futebol - O Golo
Valor: 8 euros
Data de emissão: 12 de maio de 2004
Limite de emissão: 1.500.000; 30.000 BNC; 15.000 prata proof; 10.000 ouro
Proof
Legislação: Decreto-Lei n.º 275/2003
Informação adicional:
A realização do Campeonato Europeu de Futebol de 2004 em Portugal foi
um evento da maior importância e afirmação do nosso país no contexto
internacional.
Neste sentido, considera-se da maior oportunidade a emissão de um
relevante programa numismático alusivo ao EURO 2004, constituído por
duas séries de três moedas de coleção cada uma, denominadas «Os Valores
do Futebol» e «O Espectáculo do Futebol».
A série «Os Valores do Futebol» aborda os temas «Futebol é Paixão»,
Futebol é Festa» e «Futebol é Desportivismo».
A série «O Espectáculo do Futebol» aborda os temas «A Defesa», «O
Remate» e «O Golo».

O Espectáculo do Futebol - A Defesa
Valor: 8 euros
Data de emissão: 12 de maio de 2004
Limite de emissão: 1.500.000; 30.000 BNC; 15.000 prata proof; 10.000 ouro
Proof
Legislação: Decreto-Lei n.º 275/2003
Informação adicional:
A realização do Campeonato Europeu de Futebol de 2004 em Portugal foi
um evento da maior importância e afirmação do nosso país no contexto
internacional.
Neste sentido, considera-se da maior oportunidade a emissão de um
relevante programa numismático alusivo ao EURO 2004, constituído por
duas séries de três moedas de coleção cada uma, denominadas «Os Valores
do Futebol» e «O Espectáculo do Futebol».
A série «Os Valores do Futebol» aborda os temas «Futebol é Paixão»,
Futebol é Festa» e «Futebol é Desportivismo».
A série «O Espectáculo do Futebol» aborda os temas «A Defesa», «O
Remate» e «O Golo».
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O Espectáculo do Futebol - O Remate
Valor: 8 euros
Data de emissão: 12 de maio de 2004
Limite de emissão: 1.500.000; 30.000 BNC; 15.000 prata proof; 10.000 ouro
Proof
Legislação: Decreto-Lei n.º 275/2003
Informação adicional:
A realização do Campeonato Europeu de Futebol de 2004 em Portugal foi
um evento da maior importância e afirmação do nosso país no contexto
internacional.
Neste sentido, considera-se da maior oportunidade a emissão de um
relevante programa numismático alusivo ao EURO 2004, constituído por
duas séries de três moedas de coleção cada uma, denominadas «Os Valores
do Futebol» e «O Espectáculo do Futebol».
A série «Os Valores do Futebol» aborda os temas «Futebol é Paixão»,
Futebol é Festa» e «Futebol é Desportivismo».
A série «O Espectáculo do Futebol» aborda os temas «A Defesa», «O
Remate» e «O Golo».

150 Anos 1.º selo Português
Valor: 5 euros
Data de emissão: 30 de janeiro de 2004
Limite de emissão: 300.000; 20.000 BNC; 20.000 prata proof; 10.000 ouro
Proof
Legislação: Decreto-Lei n.º 274/2003
Informação adicional:
A reforma dos correios realizada há 150 anos teve como uma das suas
medidas mais emblemáticas a introdução em Portugal do selo postal. O
arranque desta reforma, com a entrada em circulação de selos postais em
Portugal – e o primeiro, há 150 anos, foi o famoso selo de D. Maria II – é um
feliz motivo de comemoração, pelas suas consequências muito positivas
para a modernização do País, justificativo da cunhagem de uma moeda
alusiva a este acontecimento.
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Moedas de coleção emitidas em Portugal - 2003
Os valores do Futebol - Futebol é Paixão
Valor: 8 euros
Data de emissão: 27 de novembro de 2003
Limite de emissão: 1.500.000; 30.000 BNC; 15.000 prata proof; 10.000 ouro
Proof
Legislação: Decreto-Lei n.º 275/2003
Informação adicional:
A realização do Campeonato Europeu de Futebol de 2004 em Portugal foi
um evento da maior importância e afirmação do nosso país no contexto
internacional.
Neste sentido, considera-se da maior oportunidade a emissão de um
relevante programa numismático alusivo ao EURO 2004, constituído por
duas séries de três moedas de coleção cada uma, denominadas «Os Valores
do Futebol» e «O Espectáculo do Futebol».
A série «Os Valores do Futebol» aborda os temas «Futebol é Paixão»,
Futebol é Festa» e «Futebol é Desportivismo».
A série «O Espectáculo do Futebol» aborda os temas «A Defesa», «O
Remate» e «O Golo».

Os valores do Futebol - Futebol é festa
Valor: 8 euros
Data de emissão: 27 de novembro de 2003
Limite de emissão: 1.500.000; 30.000 BNC; 15.000 prata proof; 10.000 ouro
Proof
Legislação: Decreto-Lei n.º 275/2003
Informação adicional:
A realização do Campeonato Europeu de Futebol de 2004 em Portugal foi
um evento da maior importância e afirmação do nosso país no contexto
internacional.
Neste sentido, considera-se da maior oportunidade a emissão de um
relevante programa numismático alusivo ao EURO 2004, constituído por
duas séries de três moedas de coleção cada uma, denominadas «Os Valores
do Futebol» e «O Espectáculo do Futebol».
A série «Os Valores do Futebol» aborda os temas «Futebol é Paixão»,
Futebol é Festa» e «Futebol é Desportivismo».
A série «O Espectáculo do Futebol» aborda os temas «A Defesa», «O
Remate» e «O Golo».
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Os valores do Futebol - Futebol é Desportivismo
Valor: 8 euros
Data de emissão: 27 de novembro de 2003
Limite de emissão: 1.500.000; 30.000 BNC; 15.000 prata proof; 10.000 ouro
Proof
Legislação: Decreto-Lei n.º 275/2003
Informação adicional:
A realização do Campeonato Europeu de Futebol de 2004 em Portugal foi
um evento da maior importância e afirmação do nosso país no contexto
internacional.
Neste sentido, considera-se da maior oportunidade a emissão de um
relevante programa numismático alusivo ao EURO 2004, constituído por
duas séries de três moedas de coleção cada uma, denominadas «Os Valores
do Futebol» e «O Espectáculo do Futebol».
A série «Os Valores do Futebol» aborda os temas «Futebol é Paixão»,
Futebol é Festa» e «Futebol é Desportivismo».
A série «O Espectáculo do Futebol» aborda os temas «A Defesa», «O
Remate» e «O Golo».

V Série Ibero-Americana Náutica
Valor: 10 euros
Data de emissão: 12 de maio de 2003
Limite de emissão: 350.000; 20.000 prata BNC
Legislação: Decreto-Lei n.º 47/2003
Informação adicional:
O continuado interesse pelo colecionismo numismático e os compromissos
internacionais assumidos entre Portugal, Espanha e diversos países do
continente americano justificaram que se procedesse à cunhagem e à
comercialização de uma moeda de coleção alusiva ao tema «Náutica»,
integrada na V Série Ibero-Americana.
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