
A Imprensa Nacional-Casa da Moeda apoia a V Bienal Internacional de 

Medalha Contemporânea – Seixal 2008  

 
A Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM) colaborou uma vez mais com a Câmara Municipal do 
Seixal e a entidade organizadora da V Bienal Internacional de Medalha Contemporânea – Seixal 
2008, apoiando e patrocinando com o prémio INCM - Jovens Artistas.  

A Bienal teve início em 19 de Abril, e terminou em 28 de Junho. Na cerimónia de encerramento, 
presidida pela Senhora Vereadora da Cultura da Câmara Municipal do Seixal, Paula Santos, foram 
entregues os prémios e os diplomas aos premiados. A INCM fez-se representar na cerimónia pela 
sua Administradora, Eng.ª Isabel Pinto Correia que fez a entrega do prémio INCM – Jovens Artistas, 
no valor de 750 euros, à vencedora, a escultora Maria João Ferreira.   

A Bienal Internacional de Medalha Contemporânea do Seixal é um dos acontecimentos mais 
importantes de medalhístisca que se realizam a nível internacional, como atesta o elevado número 
de artistas presentes, 126 medalhistas, oriundos de 27 países. Este ano, numa iniciativa paralela e 
dirigida às escolas do concelho, estas participaram no concurso Medalha Contemporânea Helder 
Batista / Escolas do Seixal. Este concurso realça o empenho e o apoio que se procura dar aos 
jovens nesta importante expressão de cultura, de tão longas tradições em Portugal, e onde a INCM 
tem tido um papel relevante, nomeadamente com o apoio aos jovens artistas na concretização dos 
seus planos anuais de medalhístisca.  

De referir que tanto a contemplada com o prémio INCM – Jovens Artistas, a escultora Maria João 
Ferreira, como o homenageado nesta Bienal, o mestre Helder Batista, são artistas que colaboram 
habitualmente com a INCM, na criação de moedas e medalhas, sendo este último, membro do seu 
Conselho Numismático.    
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