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Nova face nacional de moedas de euros destinadas à circulação
(2019/C 57/11)

Face nacional da nova moeda comemorativa de 2 euros destinada à circulação e emitida pela França
As moedas de euros destinadas à circulação têm curso legal em toda a área do euro. Com o objetivo de informar
o público e todas as partes que manipulam as moedas, a Comissão publica uma descrição dos desenhos de todas as
novas moedas (1). Em conformidade com as conclusões do Conselho de 10 de fevereiro de 2009 (2), os Estados-Membros
da área do euro e os países que tiverem celebrado um acordo monetário com a União Europeia que preveja a emissão
de moedas de euros estão autorizados a emitir moedas de euros comemorativas destinadas à circulação em determina
das condições, designadamente deve só tratar-se de moedas com o valor facial de 2 euros. Estas moedas têm característi
cas técnicas idênticas às das outras moedas de 2 euros, mas a sua face nacional apresenta um desenho comemorativo
altamente simbólico em termos nacionais ou europeus.
País emissor: França
Tema da comemoração: 30 anos da queda do Muro de Berlim
Descrição do desenho: Há trinta anos, caiu o Muro de Berlim. Para além do impacto na sociedade alemã, foi um
acontecimento que teve repercussões à escala mundial. Tendo ocorrido em 9 de novembro de 1989, assinalou o fim da
guerra fria e anunciou o apaziguar das tensões internacionais que se faziam sentir há várias décadas. A nível europeu,
foi o primeiro passo em direção à reunificação de um dos principais países da União Europeia. Esta profunda mudança
concretizou-se na sequência da assinatura do Tratado de Moscovo, de que a França foi um país signatário. A União
Europeia acolheu então 16 milhões de novos cidadãos em somente um ano, o que equivaleu praticamente à adesão de
um novo país, em termos estruturais e económicos!
O desenho representa o Muro de Berlim, aberto no seu centro, por forma a permitir a passagem das pombas (alegoria
da paz internacional) e da multidão rejubilante. A Porta de Brandeburgo, símbolo por excelência de Berlim, figura como
pano de fundo. A menção «30 anos após a queda do valor de Berlim Wall/30 Jahre Mauerfall» está inscrita num lado da
parede. Na parte inferior do desenho, figura o ano de emissão «2019» e, à sua direita, a indicação do país emissor, «RF»
(República Francesa).
No anel exterior da moeda estão representadas as 12 estrelas da bandeira europeia.
Número de moedas a emitir: 10 milhões de moedas
Data de emissão: 31 de janeiro de 2019

(1) Cf. JO C 373 de 28.12.2001, p. 1, para as faces nacionais de todas as moedas emitidas em 2002.
(2) Cf. Conclusões do Conselho «Assuntos Económicos e Financeiros», de 10 de fevereiro de 2009, e 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).

