
 

 
 
A INCM APRESENTA A MOEDA 
COMEMORATIVA DOS  
2.OS JOGOS DA LUSOFONIA 
LISBOA 2009  

 
A Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM) fez hoje, dia 17 de Junho, a 
apresentação pública da moeda corrente comemorativa dos 2.os Jogos da Lusofonia 
– Lisboa 2009.  
 
A apresentação decorreu na unidade fabril da Casa da Moeda e contou com as 
presenças do Secretário de Estado da Juventude e Desporto, Dr. Laurentino Dias, e 
do Presidente da Comissão Organizadora dos 2ºs Jogos da Lusofonia (COJOL), 
Comandante Vicente Moura. O Presidente do Conselho de Administração da INCM, 
Professor Estêvão de Moura, foi o anfitrião. 
 
Às individualidades presentes foi dada a oportunidade de cunharem a sua própria 
moeda, sendo a primeira peça cunhada pela ex-atleta olímpica Rosa Mota. 
 
A moeda com o valor facial de € 2 é da autoria do escultor José Aurélio, tem uma 
emissão 1.250.000 moedas com acabamento normal, quinze mil moedas com 
acabamento Brilhante Não Circulado (BNC), e dez mil moedas com acabamento 
Proof (prova numismática). As moedas com acabamento especial são apresentadas 
em carteira ilustrada alusiva aos jogos.  
 
A segunda edição dos Jogos da Lusofonia decorrerá este ano, em Portugal, de 11 a 
19 de Julho, sob o lema «A União é mais forte que a vitória». são esperados milhar e 
meio de atletas, de 12 países, que vão competir em nove modalidades. Estes jogos 
são o maior evento multidesportivo a organizar em Portugal em torno da lusofonia. 
 
A moeda encontra-se disponível nos bancos, nas lojas da INCM e na loja online em 
www.incm.pt
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