
 

Centro Histórico do Porto celebrado pela INCM com uma moeda dedicada ao 
património mundial classificado pela UNESCO em Portugal 

 
 
Realizou-se hoje pelas 11,30 horas no Palacete Viscondes de Balsemão, no Porto, a 
apresentação pública da moeda do Centro Histórico do Porto que contou com a presença 
do Presidente da Câmara Municipal do Porto, Dr. Rui Rio e Presidente do Conselho de 
Administração da INCM Professor Doutor Estêvão de Moura.  
 
Esta moeda faz parte de uma série de moedas, iniciada em 2004, dedicadas ao património 
mundial classificado pela UNESCO em Portugal, que pretende contribuir para o reforço do 
sentimento de pertença dos Portugueses a um povo e para a afirmação da sua identidade 
no mundo. 
 
Da autoria do escultor Carlos Marques, a moeda apresenta no anverso, a linha do horizonte 
do casario da cidade, o valor facial, o escudo de armas, a data e a expressão República 
Portuguesa. No reverso, imagem e perfil da cidade do Porto visto da margem esquerda do 
Rio Douro no Cais de Gaia com a legenda «Centro Histórico do Porto» e o logótipo do 
Património Mundial da Unesco. 
 
A moeda, tem o valor facial de 2,50 Euro, diâmetro de 28 mm e bordo serrilhado e é 
cunhada em prata 92,5 %, com acabamento Proof (prova numismática), 12 g de peso é 
embalada em estojo com certificado de garantia numerado, e tem um limite máximo de 
emissão de 5000 exemplares.  
 
O Banco de Portugal iniciou no dia 15 de Outubro a distribuição das 80 000 moedas de 
acabamento normal, em liga de cuproníquel.  
 
A moeda encontra-se à venda nos comerciantes, nos bancos, nas lojas da INCM e na loja 
online www.incm.pt .  
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