
 

 

 
 
 
 

Exposição de moedas e medalhas do grupo Anverso/Reverso 
na Imprensa Nacional-Casa da Moeda 

 
 
A Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM) vai inaugurar no dia 24 de Março, 
pelas 17 horas no átrio da Casa da Moeda, uma exposição de medalha e moeda 
do grupo «Anverso / Reverso». 
 
Ao colaborar na organização desta mostra, a INCM quer ajudar a divulgar a 
numismática e a medalhística, dando a conhecer o trabalho de 6 escultores que, 
embora representando diferentes épocas da escultura portuguesa, têm em comum, 
o reconhecimento de qualidade de um trabalho excepcional em prol de uma arte 
que se perde no tempo e pela qual se luta hoje com afinco, de modo a que a 
mesma se não perca e possa continuar a cumprir um papel histórico e social ímpar. 
 
Os escultores presentes nesta exposição, que INCM organiza, são Helder Batista, 
José João de Brito, José Simão, José Teixeira, Maria João Ferreira e Vitor Santos 
cujas obras são um contributo fundamental para a numismática e medalhística 
portuguesa. 
 
A INCM tem uma longa tradição na emissão, fabrico e comercialização de moedas 
e medalhas, que celebram o património, a história e os vultos mais importantes da 
cultura portuguesa e internacional. No fabrico destas pequenas obras de arte a 
INCM exige grande qualidade técnica e artística, atestada na selecção cuidadosa 
que faz dos criadores das peças, muitos deles reconhecidos com importantes 
prémios nacionais e internacionais. 
 
As moedas e as medalhas expostas foram maioritariamente produzidas e emitidas 
ao longo dos anos pela INCM, no âmbito da sua actividade, e representam uma 
pequena parte, mas muito importante, do seu acervo numismático e medalhístico. 
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