10.º Aniversário da União Económica e Monetária e da criação do euro

A Imprensa Nacional-Casa da Moeda vai apresentar a moeda de dois euros,
comemorativa do 10.º Aniversário da União Económica e Monetária e da criação do
euro, no próximo dia 5 de Janeiro pelas 15,30 h, no átrio de exposições do Ministério
das Finanças e da Administração Pública, na Praça do Comércio, em Lisboa.
A apresentação da moeda está inserida na cerimónia de inauguração da exposição
Itinerante da Comissão Europeia «Euro, a nossa moeda» e vai ser presidida pelo
Presidente da Comissão Europeia Dr. José Manuel Durão Barroso.
No âmbito das comemorações do 10.º aniversário da criação da União Económica e
Monetária e da moeda única europeia, os países que dela fazem parte vão emitir uma
moeda corrente comemorativa de 2 euros com um desenho comum. O desenho é uma
criação de George Stamatopoulos, escultor no Banco Central da Grécia. O autor
conferiu ao seu trabalho um certo carácter «primitivo» para realçar o facto de o euro ser
«o coroar de uma longa história de trocas comerciais, que vão da troca directa dos
tempos pré-históricos à União Económica e Monetária».
É a segunda vez que os países da zona euro cunham uma moeda comemorativa
corrente com o mesmo desenho na face nacional da moeda. A primeira ocasião em
que tal aconteceu foi aquando da emissão, em 2007, de uma moeda também de 2
euros alusiva aos 50 anos do Tratado de Roma.
As moedas comemorativas correntes do 10.º Aniversário da União económica e
Monetária e da criação do euro têm como limite de emissão 1.250.000 moedas com
acabamento normal e emissões até 20.000 com acabamento BNC (Brilhante não
circulada) e 15.000 proof (Prova numismática), e encontram-se à venda nos
comerciantes, nos bancos, nas lojas da INCM e na loja online www.incm.pt .
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