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Moeda celebra 12.º aniversário da classificação de Foz Côa como 
Património da Humanidade 

 
No dia em que se celebram os doze anos da classificação da arte de Foz Côa 
como Património da Humanidade, a INCM em parceria com o Instituto de Gestão 
do Património Arquitectónico e Arqueológico (IGESPAR), lançaram uma moeda 
comemorativa dedicada ao Sítio Arqueológico do Vale do Côa. 
 
A cerimónia decorreu no Museu do Côa e contou com a presença do Director do 
IGESPAR, Gonçalo Couceiro do Presidente da Câmara Municipal de Foz Côa, 
Gustavo de Sousa Duarte, da Directora do Parque Arqueológico do Vale do Côa, 
Alexandra Cerveira Lima, da Administradora da INCM, Isabel Pinto Correia e do 
autor da moeda, António Marinho. 
 
A moeda de 2,5 Euro é a 12.ª de uma série de 14 moedas dedicadas ao 
património mundial classificado pela UNESCO em Portugal, pretendendo 
contribuir para o reforço do sentimento de pertença dos Portugueses e para a 
afirmação da sua identidade no mundo. 
 
Segundo o autor no anverso da moeda é feita a representação ampliada de uma 
parte do conjunto de gravuras da Rocha 1, situada na Canada do Inferno, no 
centro desta face o escudo nacional e o valor facial. No reverso surgem 
reconstruídas, de forma mais completa, as figurações delineadas no anverso. No 
centro, o símbolo do Património Mundial e a identificação da moeda, «Sítio 
Arqueológico Vale do Côa». 
 
A moeda corrente foi cunhada em cuproníquel com um limite de emissão de 
120000 exemplares. A moeda com acabamento especial proof foi cunhada em 
prata e com limite de emissão de 5000 exemplares, embalada em caixa de 
madeira com certificado de garantia.  
 
A moeda encontra-se à venda nas lojas INCM, nos bancos, em comerciantes da 
especialidade e em www.incm.pt. 
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