
African countries in the fight on behalf of the integrated 
development of the Continent.
On the obverse of the coin, in the center, is a composition 
features the swimming modality, which highlights a swim-
mer’s body posture and ocean waves, as well as the face 
value of the coin 200 ESCUDOS. That image is encircled 
by the wording REPÚBLICA DE CABO VERDE and also the 
chain links (ELOS), the palm leaves (PALMAS), and the ten 
stars (DEZ ESTRELAS) of the coat of arms that represent 
the islands of Cabo Verde.
The reverse side of the coin represents a composition  
incorporating the logo of the event and the respective motto 
“UM NOVO HORIZONTE” (A NEW HORIZON).  That composi-
tion is surrounded by the wording JOGOS AFRICANOS DE PRAIA 
– SAL 2019, the five five-pointed stars (CINCO ESTRELAS) of the 
coat of arms, and a series of sports disciplines.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

Metal Prata • Silver › Ag 925 ‰
Acabamento • Finish › Proof
Valor facial • Face value › 200 escudos 
Peso • Weight › 12 g 
Diâmetro • Diameter › 28 mm 
Limite de produção • Mintage › 1000 exemplares • coins
Bordo serrilhado • Milled edge
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JOGOS AFRICANOS DE PRAIA 
AFRICAN BEACH GAMES
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COMMEMORATIVE COIN SILVER PROOF



CERTIFICADO DE GARANTIA

A primeira edição dos Jogos Africanos de Praia tem lugar 
em Cabo Verde, de 14 a 23 de junho de 2019. A praia de 
Santa Maria, na ilha do Sal, é o palco escolhido para acolher 
jovens de diversos países africanos para encontros de 
fraternidade e desportivos nas mais diversas modalidades. 
Este evento representa um marco histórico para Cabo Verde 
e para o desporto africano, abrindo um novo horizonte para 
os jovens e ao mesmo tempo constituindo uma opor-
tunidade para promover a sustentabilidade e a defesa do 
meio ambiente no Continente, bem como a inovação e a 
inclusão social através do desporto.
O Banco de Cabo Verde associa-se a esta efeméride com 
a emissão limitada de uma moeda comemorativa, em prata 
proof, de valor facial de 200 Escudos. Os motivos plasma-
dos, no anverso e verso da moeda, espelham  o desejo 

de unir os jovens dos países africanos na luta em prol do 
desenvolvimento integrado do Continente. 
No centro do anverso desta moeda encontra-se a represen-
tação da modalidade de natação, onde se ressalta a postura 
de um nadador e as ondas do mar, e bem assim o valor facial 
da moeda 200 ESCUDOS. A circundar essa representação 
encontra-se a designação REPÚBLICA DE CABO VERDE e, 
ainda, os ELOS, as PALMAS e as DEZ ESTRELAS das Armas 
da República.
O reverso ostenta uma composição constituída pelo logotipo 
do evento e o respetivo lema “UM NOVO HORIZONTE”. 
A circundar essa composição estão a designação JOGOS 
AFRICANOS DE PRAIA – SAL 2019, as CINCO ESTRELAS 
das Armas da República e a representação de um conjunto 
de modalidades desportivas.

CERTIFICATE OF AUTHENTICITY

The first African Beach Games are due to be held in Cabo 
Verde from 14 - 23 June 2019. The beach of Santa Maria, 
on Sal Island, is the selected stage to welcome young athletes 
from several African countries to participate in sports gath-
erings in their different categories. This event represents a 
historic milestone both for Cabo Verde and African sports, 
opening up a new chapter for young people and simulta-
neously providing an opportunity to promote environmental 
protection and sustainability in the Continent, as well as 
innovation and social inclusion in sports. 
The Banco de Cabo Verde is honored to join this initiative 
with a limited edition of a commemorative silver proof coin, 
with the face value of 200 Cabo-Verdean Escudos. The 
themes enshrined on the obverse and reverse of the coin 
reflect the desire to bring together young people from the 


