Moedas
Olímpicas
Leo Albino Trindade
Entre os temas escolhidos para
organizar-se uma coleção
temática, destaca-se o conjunto de
moedas olímpicas, isto é, aquelas moedas que cada país
sede dos jogos olímpicos emitem para comemorar, marcar e
também ajudar a financiar os jogos.
O número de moedas emitidas pelos países sede tem
aumentado consideravelmente ao mesmo tempo em que
aumentam o número de países participantes, de atletas
competindo e de modalidades esportivas em disputa.
Os jogos olímpicos ficaram parados durante a 2.ª
grande guerra, só voltando a serem disputados em 1948,
tendo como sede Londres-Inglaterra, constituindo-se nos XIV
jogos olímpicos. Nos jogos ingleses nenhuma moeda foi
emitida.
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Os XV jogos tiveram sede na cidade de
Helsinque-Finlândia. Esses jogos foram
marcados com a emissão de uma só moeda
de prata de 500 Markkaa, com datas de 1951
e 1952.
Tam: 32mm

500 Markka - 1952
Olimpíadas de Helsinque
(Finlândia)

Os seguintes XVI jogos foram realizados
em Melbourne-Austrália, que não emitiu
nenhuma moeda olímpica.

Os XVII jogos de Roma-Itália também não teve nenhuma
moeda para comemorá-los.
Os XVIII jogos de Tóquio-Japão
foram marcados com a
emissão de duas moedas
de prata de 1964 com
valores faciais de 100 yen
e 1.000 yen. Desta última Tam: 30mm
moeda existem muitas
100 Yen - 1964
(Japão).
Tam: 35mm
falsificações.
1000 Yen - 1964
(Japão). Existem
muitas falsificações
deste nominal
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10 Deutsche Mark
Munique - Alemanha
XX Jogos (1972)

A escolha da sede para o XX jogos olímpicos
de 1972 recaiu sobre Munique-Alemanha.
Nestes jogos iniciou-se o hábito da emissão
de várias séries de moedas com datas
anteriores a dos jogos e a última série com
data coincidente com a data dos jogos. A
primeira moeda emitida na Alemanha
Tam: 32mm
apresentou também problemas. Desta
feita o problema foi de ordem
diplomática. A então Alemanha
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Os XIX jogos de 1968 foram realizados
na cidade do México. Para comemorá-los foi
emitida uma moeda de 25 pesos, que
apresentou problemas na primeira edição. Foi
verificado um erro no símbolo dos jogos
olímpicos: o aro central estava
abaixo do nível dos dois aros
extremos. Essa cunhagem foi
recolhida e substituída por outra
com o erro corrigido, porém
muitas moedas erradas estão
nas coleções de muitos
numismatas por todo mundo. A
XIX Jogos (1968)
Tam: 38mm
25 pesos - México
peça errada é conhecida como
(aros rebaixados)
“aros rebaixados”.
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Ocidental cunhou a 1.ª moeda com a inscrição “XX jogos
olímpicos da Alemanha” (Deustchland). A Alemanha Oriental
protestou, alegando que os jogos não seriam realizados na terra
alemã, mas sim na Alemanha Ocidental (Bundesrepublik). As
moedas foram também recolhidas e alterada a inscrição, todavia
sobraram muitas em muitas coleções pelo mundo. Para marcar
os jogos de Munique foram cunhadas 6 moedas de prata, com
valor facial de 10 marcos e data de 1972.
Os próximos XXI jogos de 1976 foram
realizados em Montreal-Canadá. Foram
eles marcados pela emissão de uma
série com 14 moedas de prata
de 10 dólares, mais 14
moedas de prata de 5
dólares, com datas
Tam: 37mm
5 Dólares de 73,74,75 e 76,
1976
além de uma moeda
Canadá
A série
de
ouro de 100 dólares
completa
com data de 1976.
deste nominal
possui 14
peças
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Os jogos de 1980 foram
XXI Jogos de 1976
realizados em Moscou-URSS,
10 Dólares em prata Olimpíadas de
constituindo-se nos XXII
Montreal (Canadá)
jogos da era moderna. No
auge da guerra fria, a Rússia
e seus satélites esmeraram-se na
realização desses jogos. A parte
numismática foi marcada com
a emissão de várias séries,
Tam: 38mm
completando 14 moedas
10 Rublos - 1980
de
prata de 10 rublos e 14
(emissão de 1978 prata) - Olimpíadas de
moedas de prata de 5
Moscou (URSS)
rublos, mais 6 peças de
Tam: 32mm
Cupro-Níquel de 1 rublo.
5 Rublos em prata
comemorativos dos
Foram ainda cunhadas 6 moedas de 100
XXII jogos rublos de ouro .999, além de 5 peças de
Olimpíadas de
Tam: 44mm

Moscou (URSS)

platina .999, de 150 rublos, todas datadas com a
era de 1977, 1978, 1979 e 1980.
Vieram a seguir os XXIII jogos,
realizados em Los Angeles (USA)
em 1984. Ficaram esses jogos
marcados com a emissão de 2
dólares de prata, com datas de
83 e 84, além de uma peça de
10 dólares de ouro de 1984.

Tam: 37mm

Jogos Olímpicos de
Los Angeles (1984) 1 Dólar em prata

Em 1988 a sede
escolhida foi Seul (Coréia do
Sul) para os XXIV jogos. As
emissões começaram com
moedas de Cupro-Níquel de
1.000 Won, datadas de 82, 83, 86, 87
e 88 com seis peças diferentes.
Tam: 40mm
Foram cunhadas peças de
As moeda de 10.000
Won (Seul, Coréia do
2.000 Won de Níquel com
Sul), foram cunhadas
datas de 86, 87 e 88. A série
em prata nos anos de
1986, 1987 e 1988
de 8 moedas de prata de
2.500 Won, com datas de 86, 87
e 88, antecederam a série seguinte de
Tam: 40mm
8 peças de 5.000 Won, com datas de 86, 87 e
5.000 Won 88, também de prata. As derradeiras são as
Olimpíadas de
Seul
peças de prata, com valor facial de 10.000 Won,
datadas de 86, 87 e 88.
Tam: 37mm
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A cidade escolhida para receber os XXVI jogos de 1992 foi
a capital da Catalunha (Espanha), a bela e culta Barcelona. O
esmero foi grande na escolha dos assuntos e a inovação no
design das moedas. Elas apresentam um aro fosco circundando
o disco central, que é proof. Os valores faciais são altos e os
preços das peças também. Assim foram cunhadas 15 moedas
de prata de 2.000 pesetas, 4 moedas de ouro de 10.000 pesetas,
4 moedas de ouro de 20.000 pesetas e finalmente mais quatro
peças de ouro de 80.000 pesetas. Todas as moedas levam as
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Segundo exemplar do
dolar de prata emitido
para os XXIII Jogos
de Los Angeles
(1984)
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eras de 1990, 91 e 92. Em todos os anversos
das moedas espanholas apresentam
bustos de toda família Real da Espanha.
Chegamos agora a 1996
quando foi escolhida a
Tam: 40mm
cidade de Atlanta
(USA) para sede dos
2000 pesetas - XXV
jogos de Barcelona
jogos XXVI. Foram
(Espanha)
esses jogos marcados
Tam: 38mm
pela emissão de dois silver dólares de
1988 e 92. Duas moedas de ouro de 5
Dolar de prata -Olimpíadas
de Atlanta (USA) - mostrando
dólares foram cunhadas em 1988 e 92.
a tocha olímpica e a da
liberdade

E finalmente chegamos aos jogos de
Sidney-Austrália no último ano do século XX, 2.000!

Olimpíadas de Sydney - 2000:
Plano numismático de alto nível
As emissões de moedas olímpicas talvez datem desde
os jogos olímpicos da Grécia. Possivelmente a primeira
moeda cunhada para comemorar os jogos olímpicos tenha
sido batida aproximadamente em 480 A.C., para comemorar
a vitória do Rei Anaxilas de Messara.
O governo australiano autorizou o Programa das
Moedas Olímpicas de Sidney 2000. O programa constituiu-se
de uma joint-venture entre a Real Casa da Moeda Australiana
e a Perth Cunhadora, empresa privada, sob os
auspícios do Comitê Organizador para os
Jogos Olímpicos (SOCOG).
MOEDAS
OLÍMPICAS
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O programa das moedas Olímpicas
de Sidney 2000 produziu a incrível
quantidade de 52 moedas. Elas
Tam: 25mm
O programa das moedas olímpicas
foram produzidas para formar
de Sydney foi iniciado com a peça
oito séries seqüenciais.
“The Journey Begins”, em ouro, no
valor facial de 100 dólares.

A primeira série, lançada em
outubro de 97, foi comercializada
em poucos meses, constituindose em um recorde de vendas.
Essas peças foram fornecidas a
vários comitês olímpicos ao
redor do mundo. Mais de 50
países comercializaram essas
Tam: 40,5mm
Esta moeda de 5 dólares
moedas. Poucas chegaram ao
australianos, entitulada “Great
Brasil.
White Shark and Coral”, em prata,
expressa o tema ambiental
australiano com extrema beleza
artística.

A série completa consiste
em 28 moedas de bronze-alumínio
(amarelas) com o valor facial de 5 dólares
australianos, 16 moedas de prata .999 proof, também
com o valor facial de 5 dólares australianos
e oito peças de 100 dólares
australianos, cunhadas em ouro .999.

As 16 peças de prata e
as primeiras séries de ouro
apresentam o logotipo de
Sidney 2000 em cores,

Com as emissões de 5 dólares (à
partir do topo): “A Sea Change”
(segundo lançamento) e
“Reaching the World”, Devlin
explora temas mais abstratos de
diversidade e
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As peças de prata – liga .999
pesam uma onça (31.1g) e 40,5 mm de
diâmetro e foram cunhadas 100.000
peças de cada tipo. Todas foram
cunhadas na qualidade proof. As
peças cunhadas pela Real Casa da
moeda Australiana levam a letra
monetária “C” de Camberra e as
peças cunhadas pela Perth levam
Tam: 40,5mm
a letra “P”.
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As peças de ouro pesam 10g e
tem 25mm de diâmetro, sendo a
emissão 30.000 peças de cada tipo.
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constituindo-se nas primeiras moedas olímpicas a
apresentarem o logotipo esmaltada em cores. As peças de
bronze-alumínio apresentam o logotipo no campo em relevo.
Todas as peças apresentam no anverso
o retrato da Soberana Inglesa, S.M.
Rainha Elizabeth II.
É a primeira vez que todas as 28
modalidades esportivas em disputa
são representadas nas moedas de
uma olimpíada.
As moedas de ouro interpretam os
diferentes aspectos do ideal esportivo,
enquanto que as moedas de prata
comunicam a variedade de
esportes, como símbolo da Paz e
Harmonia cultural, bem como as
qualidades das riquezas
australianas e sua diversidade de
meio ambiente.
Os temas das moedas de ouro estão
divididos em 4 sub-categorias: o início
da jornada, dedicação, preparação e
resultados finais.
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Em cada uma das séries
seqüenciais também incluem duas
moedas de prata: uma com motivo
cultural e a outra com motivo do
Tam: 40,5mm
meio ambiente. Os projetos
Estas peças de 5 dólares
dessas 24 peças de metal
possuem um desenho intrincado e
evocativo (à partir do topo):
preciosos são do Sr. Stuart
“Festival of Dreaming”,
“Kangaroo and Grasstrees” e
Devlin.
“A Sea Change”.

