PRESS RELEASE

Moeda Comemorativa da Participação Portuguesa nos Jogos Olímpicos de
Pequim

Continente coloca em circulação moeda olímpica
no valor de 2,5 €
A Imprensa Nacional Casa da Moeda, o Comité Olímpico de Portugal e o Continente
apresentam hoje a Moeda Comemorativa da Participação Portuguesa nos Jogos
Olímpicos de Pequim. No valor de 2,5 € e em edição limitada de 487 500 exemplares, a
versão normal desta nova moeda é distribuída no país, a partir de hoje, através das
Lojas Continente, numa iniciativa inédita no sector da distribuição em Portugal.
Disponíveis na linha de caixas das lojas Continente, as moedas serão fornecidas como
troco, nos pagamento em dinheiro, nos dias 8 de cada mês (de Maio até Agosto).

Esta acção está integrada no apoio do Continente ao Comité Olímpico de Portugal e à
delegação olímpica portuguesa, representando a vontade da marca em apoiar as
conquistas de Portugal, bem como participar no maior evento do desporto mundial e
ajudar a envolver e mobilizar o país nessa participação.

De acordo com José Fortunato, administrador da Sonae Distribuição «a introdução de
uma moeda olímpica em circulação através do Continente revela-se um compromisso
de grande importância e um motivo de orgulho para a marca».

Para a administradora da Imprensa Nacional Casa da Moeda, Isabel Pinto Correia «é
mais um grande acontecimento a que a Imprensa Nacional-Casa da Moeda se associa,
emitindo esta moeda que marca e apoia o percurso dos nossos atletas “a caminho de
Pequim”».

Para o presidente do Comité Olímpico de Portugal, Vicente Moura, «é fundamental o
apoio de uma empresa e uma marca com a importância e o reconhecimento público do
Continente à Missão Olímpica – Pequim 2008, onde o COP participa com o objectivo de
alcançar os melhores resultados de sempre, nomeadamente quatro ou cinco
medalhas».
Continente Patrocinador Oficial da Missão Olímpica Pequim 2008

Em Setembro de 2007 foram atribuídos ao Continente os estatutos de «Gold Sponsor», Patrocinador de
Ouro, Patrocinador Oficial e Hipermercado Oficial do C.O.P. e da Equipa Olímpica Portuguesa.
Os Jogos Olímpicos, mais importante evento desportivo mundial, são relacionados em Portugal a
participações vitoriosas de atletas que provocaram grande envolvimento do país, como Rosa Mota, Carlos
Lopes e Fernanda Ribeiro. Aos Jogos Olímpicos são associados valores muito positivos como a união, a
celebração da humanidade, do esforço para o sucesso e que a tornam numa marca poderosa e emotiva.
Os Jogos representam unidade, paz, universalidade e comunidade mas também a celebração da
diversidade e a afirmação dos valores nacionais, valores que o Continente também partilha e promove na
sua actividade.

Imprensa Nacional-Casa da Moeda celebra a participação portuguesa nos Jogos Olímpicos
Para apoiar e assinalar a participação portuguesa nos Jogos Olímpicos de Pequim de 2008, a Imprensa
Nacional-Casa da Moeda emitiu uma moeda de colecção comemorativa, da autoria do escultor José
Teixeira.
A moeda tem o valor facial de € 2,50 e foram cunhadas, em cuproníquel, 487.500 moedas com acabamento
normal para distribuição pelo valor facial. Destinadas preferencialmente ao coleccionismo e comercializadas
a € 45,00 foram cunhadas 12.500 em prata com acabamento proof (prova numismática). A moeda de prata
proof é apresentada em estojo com certificado de garantia numerado.

Com um carácter único na história da humanidade, os Jogos Olímpicos representam a busca de ideais de
paz, esperança e inclusão. Na sua 29ª edição, a decorrer em Pequim na China, torcemos para que todos
os atletas da missão de Portugal tenham uma presença bem sucedida. O desportivismo é o valor mais
elevado que devemos preservar.

Comité Olímpico de Portugal

O Comité Olímpico de Portugal é um dos mais antigos da Europa, celebrando o primeiro centenário em
2009, e participa ininterruptamente nos Jogos Olímpicos de Verão desde 1912, tendo conquistado 20
medalhas até hoje.
Actualmente gere dois programas de preparação olímpica, o Projecto Pequim 2008, que apoia os atletas
portugueses com capacidades para disputar os próximos Jogos Olímpicos, e o Projecto Esperanças
Olímpicas 2012, que enquadra jovens até 23 anos cujas capacidades desportivas evidenciadas permitem
prever o seu nível olímpico no próximo ciclo.
O Projecto Pequim 2008, bastante dinâmico e actualizado mensalmente, enquadra actualmente 91 atletas,
58 dos quais já estão oficialmente qualificados para disputar os Jogos. O Projecto Esperanças Olímpicas
2012, actualizado anualmente, contava em 2007 um total de 144 atletas de 19 Federações.
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