
                                                   
 
 
 
 

A Imprensa Nacional-Casa da Moeda organiza concurso para criação de 
medalha comemorativa do Centenário da República 

 
 
 
No âmbito das Comemorações do Centenário da República em 2010, a 
Imprensa Nacional – Casa da Moeda (INCM) organiza o concurso para a 
criação e elaboração da medalha comemorativa oficial do Centenário da 
República. 
 
O concurso é aberto a todos os cidadãos portugueses, que podem apresentar 
propostas individuais ou colectivas, e visa seleccionar as imagens das faces a 
utilizar na emissão da medalha comemorativa oficial do primeiro Centenário da 
Implantação da República em Portugal.  
 
A medalha terá duas versões, uma estampada e outra cunhada, usando o 
mesmo motivo.  
 
As propostas devem ser entregues até 29 de Maio de 2009 e serão apreciadas 
por um júri composto por um representante da Comissão Nacional para as 
Comemorações do Centenário da República, que presidirá, um artista plástico 
a designar pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa e um 
representante da INCM. 
 
Serão escolhidos três finalistas aos quais será atribuída a quantia de € 1.000 
(mil euros), a título de direitos de autor e para a produção dos gessos que 
devem ser entregues até 30 de Junho.  
 
O resultado do concurso será anunciado até 15 de Julho de 2009 e ao autor da 
proposta vencedora será atribuído, a título de direitos de autor, um prémio no 
valor de € 1.500 (mil e quinhentos euros).  
 
O regulamento do concurso, notas técnicas e declaração de direitos de autor 
encontram-se disponíveis no sítio da INCM em www.incm.pt   
 
 
 
 
13 de Abril de 2009 
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