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Actualização das faces nacionais das moedas de euro destinadas à circulação e emitidas pela Espanha
As moedas de euro destinadas à circulação têm curso legal em toda a área do euro. Com o objectivo de
informar o público e os profissionais que têm de as manipular, a Comissão publica as características dos
desenhos de todas as moedas (1).
A fim de respeitar as orientações comuns relativas ao desenho das faces nacionais (2), a Espanha actualizou o
desenho das faces nacionais das suas moedas de euro, a emitir a partir de 2010. As moedas com cunhos de
anos anteriores que ostentam a antiga face nacional espanhola continuam válidas.
Estado emissor: Espanha
Data de emissão: A partir de Janeiro de 2010
Descrição dos desenhos:
1 EURO CENT — 2 EURO CENT — 5 EURO CENT
A parte central da moeda representa a catedral de Santiago de Compostela; na sua parte superior, entre as
torres da catedral, figura o ano; à esquerda, em forma de arco, está gravado o nome do país emissor,
«ESPAÑA»; à direita, o símbolo da casa da moeda.
(1) Ver JO C 373 de 28.12.2001, p. 1, para uma referência a todas as faces nacionais das moedas emitidas em 2002. JO
C 225 de 19.9.2006, p. 7. JO C 254 de 20.10.2006, p. 6. JO C 248 de 23.10.2007, p. 8.
(2) Ver Recomendação da Comissão, de 19 de Dezembro de 2008, relativa a orientações comuns para as faces nacionais
das moedas em euros destinadas à circulação (JO L 9 de 14.1.2009, p. 52), corroborada pelas conclusões do Conselho
«Assuntos Económicos e Financeiros», de 10 de Fevereiro de 2009.

10.12.2009

PT

Jornal Oficial da União Europeia

C 300/3

O desenho está rodeado pelas doze estrelas da bandeira europeia.
10 EURO CENT — 20 EURO CENT — 50 EURO CENT
A parte central da moeda apresenta, à direita, o retrato de Miguel de Cervantes; do lado esquerdo, de cima
para baixo, figura: a indicação do país emissor, «ESPAÑA», o nome «Cervantes» em forma de arco, uma pena
de escritor e o símbolo da casa da moeda. O ano «2010» está gravado, em baixo, ao centro.
O desenho está rodeado pelas doze estrelas da bandeira europeia.
1 EURO — 2 EURO
A parte central da moeda apresenta o retrato de S.M. o Rei Juan Carlos I. O nome do país emissor,
«ESPAÑA», figura à esquerda em forma de arco. Em baixo, à direita, aparece o símbolo da casa da moeda
e, à esquerda, o ano.
No anel exterior da moeda estão representadas as doze estrelas da bandeira europeia.
Inscrição a toda a volta do bordo da moeda de 2 euros: 2
alternadamente de baixo para cima e de cima para baixo.

, repetido seis vezes e orientado

