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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS • TECHNICAL SPECIFICATIONS

Metal • Metal Níquel e cobre/
Cuproníquel
Cu 89%, Al 5%, Ni 1% 
e Cu 75%, Ni 25%

Níquel e cobre/
Cuproníquel
Cu 89%, Al 5%, Ni 1% 
e Cu 75%, Ni 25%

Prata
Silver
Ag 925 ‰

Acabamento • Finish Normal Brilhante não circulada 
(BNC)
Brilliant uncirculated (BU)

 Proof

Valor facial • Face value 250 Escudos 250 Escudos 250 Escudos

Peso • Weight 12 g 12 g 12 g

Diâmetro • Diameter 28,4 mm 28,4 mm 28 mm

Limite de produção • Mintage 10 000 1000 1000

Bordo liso e serrilhado • Rim plain and milled

Autor • Author › Érico Veríssimo
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MOEDAS COMEMOrATIvAS

40 ANOS  DA INDEPENDÊNCIA
NACIONAl E DO bANCO
DE CAbO vErDE

2015, Ano do Quadragésimo Aniversário da Independência 
Nacional e da criação do Banco de Cabo Verde. Um percurso 
de múltiplas conquistas, de desenvolvimento e de afirmação 
de uma Nação comprometida com o bem-estar geral da 
sua população, ancorado numa envolvente de estabilidade 
monetária, decorrente do direito inalienável de emissão de 
moeda, um atributo da soberania do país, exercido de forma 
responsável e credível pelo seu banco central.

O Banco de Cabo Verde assinala as efemérides com a emissão 
limitada de uma moeda comemorativa de valor facial de 
250 Escudos. Os motivos plasmados na moeda espelham o 
percurso da Nação Cabo-verdiana e do Banco de Cabo Verde 
desde a independência/criação até ao estádio actual, numa 
trajectória pejada de desafios e de superação, que muito 
orgulha o seu povo. 

O anverso da moeda exibe uma composição constituída, na 
parte inferior, por diversos símbolos utilizados no sector 
financeiro, que reflectem o papel do Banco de Cabo Verde 
nos domínios económico, financeiro, monetário e estatístico, 
e na parte superior, o valor facial da moeda e as Armas da 
República de Cabo Verde, circunscritos pelo texto “Banco 
de Cabo Verde”, elementos das Armas da República de Cabo 
Verde, dispostas de forma simétrica, e a denominação “1975 
– 40 ANOS – 2015”. 

O reverso ostenta uma representação gráfica de várias 
composições que simbolizam o percurso histórico do 
desenvolvimento de Cabo Verde em diferentes sectores 
fundamentais como a educação, saúde, energias renováveis, 
água e saneamento e tecnologias de informação e 
comunicação. A complementar, as expressões “40 ANOS DE 
DESENVOLVIMENTO” e “1975-2015”. Nas partes laterais, e 
de forma simétrica, estão apostas estrelas que representam 
as dez ilhas de Cabo Verde.

The year 2015 marks the 40th Anniversary of the National 
Independence and the creation of Banco de Cabo Verde. An 
important legacy of achievements, development, and affirmation 
of a nation committed to ensuring the general well-being of the 
Cape Verdean population. This process has been anchored in a 
stable monetary environment  and derives from the inalienable 
right to issue the currency, an attribute of the country’s sovereignty 
exercised in a responsible and trustworthy way by its central bank.

The Banco de Cabo Verde commemorates these events with the 
issuance of a limited quantity of a silver proof commemorative 
coin in the face value of 250 Escudos. The designs contained in 
the coin mirror the Cape Verdean Nation and the Banco de Cabo 
Verde on their path from the independence/establishment to the 
current stage, in a trajectory full of challenges and breakthrough, 
a fact that its people is very proud of.

The obverse side of the coin displays a composition comprising, 
on the bottom edge, a number of symbols used in the financial 
sector, which reflect the role of the Banco de Cabo Verde in the 
economic, financial, monetary and statistical fields, and, in the 
upper edge, the face value of the coin and the official Coat of 
Arms of the Republic of Cabo Verde circumscribed by the text 
“Banco de Cabo Verde”, details of the Coat of Arms of Cabo Verde 
placed symmetrically, and the inscription “1975 – 40 yEARS – 
2015”.

The reverse side of the coin includes a graphical representation 
of several compositions that symbolize the historical evolution of 
development in Cabo Verde in different key sectors like education, 
health, renewable energies, water and sanitation, and information 
and communication technologies. The words “40 yEARS OF 
DEVELOPMENT” and the dates “1975-2015” complete the 
drawing. The stars that represent the ten islands of Cabo Verde 
are symmetrically depicted in the coin’s outer ring. 
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