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Terreiro do Paço – Património Arquitectónico da Europa 
 

A Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM) apresentou, no dia 22 de Julho, uma 
moeda de colecção dedicada ao Terreiro do Paço, da autoria de Isabel Carriço e 
Fernando Branco, no ano em que a Série Europa é dedicada ao tema «Património 
Arquitectónico da Europa». 

A cerimónia teve lugar no Espaço Justiça - situado precisamente no Terreiro do Paço - 
onde estiveram presentes o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, António Costa, 
o presidente da INCM, Estêvão Moura e o professor universitário Miguel Faria que 
falou sobre «O Terreiro do Paço – Praça Real: modelo de Lisboa». 

O presidente da autarquia considerou ser uma «honra» para a cidade ter a Praça do 
Comércio, «a sala de visitas de Lisboa», representada numa colecção tão «honrosa e 
prestigiante» como esta que contempla grandes obras do património arquitectónico 
europeu. António Costa classificou de «oportuno» o lançamento desta moeda, numa 
altura em que a Praça do Comércio acabou de ser requalificada, permitindo deste 
modo dar a conhecer a Praça e a cidade de Lisboa ao Mundo. 
 
A moeda tem o valor facial de 2,50 euros, e como limites de emissão 120.000 moedas 
em cuproníquel, quinze mil em prata 92,5% e dois mil e quinhentos em ouro 99,9%, 
com acabamento proof (Prova Numismática), apresentados em estojo com certificado 
de garantia. 
 
Na concepção da moeda, os escultores escolheram o Terreiro do Paço como símbolo 
do património arquitectónico. Os blocos de edifícios, o Arco da Rua Augusta e a 
estátua de D. José I no reverso e as colunas e arcos no anverso reproduzem a maior 
praça portuguesa e o ícone da Baixa Pombalina. 
 
As moedas encontram-se disponíveis nos bancos, nas lojas da INCM e na loja online 
em www.incm.pt. 
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