Moeda Contra a Indiferença apresentada dia 21 de Outubro, na cerimónia, a Imprensa
Nacional-Casa da Moeda entregou 100 mil euros à AMI

Foi formalmente apresentada, hoje, no Salão Nobre da Casa da Moeda a moeda dedicada
à AMI com o nome “Uma Moeda Contra a Indiferença”. Na cerimónia de apresentação foi
entregue à AMI um cheque no valor de 100 mil euros, destinado a financiar o projecto de
nutrição que a AMI vai implementar em 2009 na Guiné-Bissau.
A cerimónia foi presidida pelo Secretário de Estado do Tesouro e Finanças, Carlos Costa
Pina, pelo presidente da AMI, Dr. Fernando Nobre e pelo Presidente do Conselho de
Administração da INCM, Professor Doutor Estêvão de Moura.
Pela venda de cada moeda na versão FDC (Flor de Cunho) por 5 euros (IVA Incluído), a
INCM dará à AMI 1 euro. Com esse euro, a AMI apoiará diferentes projectos nacionais e
internacionais. O objectivo desta iniciativa é angariar 300 mil euros.
Em 2008, com a moeda intitulada «Uma Moeda Contra a Indiferença», a Imprensa
Nacional-Casa da Moeda (INCM), iniciou a emissão de uma nova série de moedas de
colecção sob o lema «Uma Moeda, Uma Causa». Esta iniciativa pretende associar a
numismática à luta pela afirmação de valores de solidariedade social e a apoiar entidades
que se dedicam de forma abnegada e altruísta a tais fins, como é o caso, nesta moeda, da
AMI.
«Uma Moeda Contra a Indiferença» é da autoria do escultor José Cândido tem o valor
facial de €1,5, com emissão de 5 000 exemplares em prata, com acabamento Proof (Prova
Numismática), apresentada em estojo com certificado de garantia numerado; e com
emissão de 300 000 exemplares em cuproníquel com acabamento FDC (Flor de Cunho)
apresentada em carteira ilustrada com formato de marcador de livro.
Estas moedas poderão ser adquiridas nas lojas da INCM, na sua loja on-line ou nos seus
parceiros de comercialização deste projecto; Caixa Geral de Depósitos, Montepio Geral,
Caixa de Crédito Agrícola, Livraria Bulhosa e Colecções Philae.
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