Apresentação da moeda corrente comemorativa dos 500 anos do nascimento
de Fernão Mendes Pinto
Foi apresentada ontem, dia 8 de Setembro, a moeda corrente comemorativa do 5.º
centenário do nascimento de Fernão Mendes Pinto. A cerimónia realizou-se nos
Paços do Município de Montemor-o-Velho, terra natal do autor da Peregrinação,
enquadrada nas celebrações do dia da cidade.
O evento contou com a presença do Secretário de Estado da Administração Local e
Reforma Administrativa, Paulo Simões Júlio, com os presidentes da Assembleia e
Câmara Municipal de Montemor-o-Velho, diversas individualidades, os autores da
moeda e cidadãos de Montemor. A INCM esteve presente com dois membros do
Conselho de Administração Renato Leitão e Isabel Pinto Correia, a quem coube a
apresentação da moeda.
Durante a cerimónia foi ainda inaugurada a exposição O Dinheiro no Tempo de
Fernão Mendes Pinto, uma mostra onde é possível testemunhar, até 31 de
Outubro, alguns exemplares de moedas de ouro, prata e cobre que circularam
durante a época em que viveu. As moedas expostas fazem parte do Museu
Numismático Português e são uma pequena amostra do espólio numismático da
INCM.
Estes dois eventos são o culminar de uma parceria iniciada em 2009 entre a
autarquia de Montemor-o-Velho e a INCM, para a celebração do quinto centenário
do nascimento de Fernão Mendes Pinto. Esta colaboração deu origem à edição da
Agenda INCM 2011, dedicada à Peregrinação, apresentada em Montemor-o-Velho
em Novembro de 2010, e culminou com a emissão da moeda e a inauguração da
exposição O Dinheiro no Tempo de Fernão Mendes Pinto.
A moeda corrente comemorativa, com o valor facial de 2 euro, com a face nacional
da autoria de Isabel Carriço e Fernando Branco é disponibilizada em carteiras
ilustradas e tem um limite de produção de 7500 exemplares com acabamento proof
e de 12500 exemplares com acabamento especial BNC.
As moedas encontram-se à venda nas lojas INCM, nos bancos, em comerciantes
da especialidade e em www.incm.pt.
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