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A INCM apoia o Banco Alimentar contra a Fome com a emissão de uma moeda 
 

«Uma moeda contra a fome» foi apresentada dia 27 de Maio, nas instalações do 
Banco Alimentar Contra a Fome, em Lisboa. Com esta iniciativa a INCM apoia, mais 
uma vez, entidades de solidariedade social, com a doação de parte dos proveitos 
gerados com a venda da moeda.  

«Uma moeda contra a fome» faz parte da série «Uma moeda uma causa» iniciada 
em 2008 com a emissão de «Uma moeda contra a indiferença», dessa vez dedicada 
à AMI.  
 
Pela venda de cada moeda na versão FDC (Flor de Cunho) por 5 euros, a INCM 
dará ao Banco Alimentar Contra a Fome 1 euro.  

A moeda da autoria do escultor João Duarte tem o valor facial de €1,50 vai ser 
disponibilizada em três versões, a corrente em cuproníquel com uma 100.000 
exemplares. Uma emissão de 5000 exemplares em prata, com acabamento proof 
(Prova Numismática), apresentada em estojo com certificado de garantia e a versão 
FDC, em cuproníquel, com emissão de 100.000 exemplares apresentada em 
carteira ilustrada com formato de marcador de livro.  

O escultor João Duarte explica a simbologia da moeda que criou: «Coloquei duas 
mãos e dois pedaços de pão representando respectivamente o ser humano e 
alimento sem o qual o homem não pode viver. Várias mãos dirigidas para o centro 
simbolizam uma enorme cadeia de solidariedade. O escudo em relevo simboliza 
todos os Portugueses que apoiam esta actividade a nível nacional». 

As moedas e podem ser adquiridas nos bancos, nos comerciantes da especialidade, 
nas lojas INCM e na loja on-line em www.incm.pt 
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