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EDITORIAL
Este 7.º número do Matriz dá relevo particular à participação da INCM
no Centenário da República, ao projecto do DRE e Portal Jurídico, ao Relatório
de Sustentabilidade da INCM e, ainda, ao projecto da instalação da Entidade
de Certiﬁcação Digital de Cabo Verde.
Estes quatro temas percorrem, respectivamente, o passado da INCM,
a modernização da sua actividade, o suporte para uma estratégia duradoura
da empresa e um caso concreto de inovação e alargamento de horizontes.
Estes são quatro elementos indispensáveis ao desenvolvimento da INCM, que
devem representar uma referência de actuação para todos quantos nela trabalham.
Em particular, o conceito da sustentabilidade tem a ver com a capacidade de
satisfazer as necessidades actuais sem comprometer a capacidade de satisfazer
as suas necessidades futuras.
Isto implica que a actividade actual produza resultados imediatos, sem deterioração
dos activos e indicadores humanos, técnicos e económicos da empresa e, ao mesmo
tempo, se promovam novas actividades rentáveis, adequadas à sua natureza e às
necessidades dos seus clientes, que sejam capazes de substituir as actividades que
deixam de ser económica e socialmente viáveis.
Citando o arquitecto Jaime Lerner, conhecido urbanista e grande arauto da
sustentabilidade, que ganhou notoriedade pela sua acção na organização da cidade
de Curitiba, ele defende que a abundância de orçamento não favorece as boas
decisões e que a sustentabilidade é uma equação entre o que poupamos e o que
desperdiçamos. E gosta de dar a imagem de que «o corte de um zero desperta
a criatividade e o corte de dois zeros desencadeia a sustentabilidade».
Todos devemos contribuir com a nossa acção e criatividade para a sustentabilidade
da INCM.
Termino, em nome do Conselho de Administração, com uma homenagem
ao Dr. Carlos Pimenta, Director dos Sistemas de Informação da INCM desde 1988,
surpreendido por uma doença implacável, e de quem recordo a inteligência,
a integridade e, acima de tudo, o grande humanismo.

Vogal do Conselho de Administração
José Toscano
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Um mapa para uma navegação segura

«Sustentabilidade»
marca uma nova página
na orientação da empresa
A recente aprovação do segundo relatório de
sustentabilidade da INCM poderá vir a marcar
decisivamente a vida da empresa. Com ele, ficam
consagrados os eixos estratégicos que, a partir da visão
sobre o seu papel na sociedade, orientarão, no futuro,
todo o seu planeamento e actividade. A INCM passa a
dispor do seu «mapa» de navegação: sabe onde está, para
onde deve ir e como fazê-lo, por forma a garantir que
continuará a ser percebida, hoje como no futuro, como
uma organização indispensável ao bom funcionamento
da sociedade.

O relatório, entre outros aspectos importantes, articula
claramente a visão da empresa, identiﬁca as partes
interessadas, cuja satisfação é a sua razão de ser,
estabelece quatro eixos estratégicos de actuação
e desenvolve-os em orientações precisas. O conjunto
permitirá à empresa, em cada momento de
planeamento, hierarquizar prioridades, fundamentar
adequadamente as suas decisões, em suma, agir com
um rumo que garante a sua sustentabilidade.
A visão aﬁrma que «é ambição da INCM continuar
a ser reconhecida como o fornecedor privilegiado,
ao Estado e às empresas, de produtos e serviços
de qualidade, essenciais à sociedade, suportados em
processos e soluções seguras, com incorporação dos
mais elevados níveis de segurança física e lógica,
que garantam a autenticidade da identiﬁcação de
pessoas, de bens e serviços, com recurso à mais
moderna tecnologia e know-how desenvolvido
à medida das necessidades dos clientes», ao mesmo
tempo que sublinha o seu papel «como promotora
da língua e da cultura portuguesas».
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A sua função estende-se muito para lá da geração
de lucros e a empresa assume-se como responsável
perante um leque de agentes muito mais vasto do que
o seu accionista, a despeito da importância natural que
este reveste nesse conjunto. Assim, os clientes, os
fornecedores, os parceiros de negócios, as associações
sectoriais, a comunidade, os colaboradores e as suas
organizações representativas foram devidamente
segmentados e estabelecidas orientações que visam
ir ao encontro dos seus interesses próprios.
A estratégia de sustentabilidade foi identiﬁcada
e articulada em torno de quatro eixos: inovação
tecnológica, qualidade e segurança, serviço ao cidadão
e divulgação cultural. Em coerência com a visão,
a sustentabilidade da empresa dependerá da medida
em que as apostas nestes quatro vectores
de orientação forem coroadas de êxito.
Dentro dessas apostas em que se desdobram os eixos
estratégicos, contam-se o investimento em
investigação e desenvolvimento, designadamente
a partir de parcerias com universidades e outros
centros tecnológicos, o apoio ao Estado no seu esforço
de racionalização de recursos e de modernização
administrativa, a concentração editorial em obras do
cânone da língua portuguesa e de informação de
cidadania, a promoção de valores históricos, culturais
e cívicos na cunhagem de moeda, o desenvolvimento
pessoal e proﬁssional dos colaboradores
e a introdução crescente de considerações ambientais
e sociais nos processos produtivos.
O relatório consagra a criação de um comité de
sustentabilidade, que deverá preparar o plano
de acções/compromissos e acompanhar a sua
implementação, bem como recomendar acções
correctivas.

Pormenor da entrada
principal da Casa
da Moeda, com estátua
de São Jorge, da autoria
de Francisco Franco.
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A caminho da internacionalização

INCM e Multicert
criam em Cabo Verde
Entidade de certificação digital
A Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM) começou
a exportar o seu know-how de segurança, ao ganhar,
em Agosto, em parceria com a sua participada Multicert,
o concurso internacional para o fornecimento
e instalação de infra-estruturas tecnológicas da futura
Entidade de Certificação de Raiz de Cabo Verde.

O projecto, que deverá ser concretizado em dois
meses, e permitirá à Entidade de Certiﬁcação do
Estado cabo-verdiano estar a funcionar já em
Novembro, envolverá a mobilização de cerca de
60 proﬁssionais.
À INCM caberá a parte da instalação do sistema
de segurança do edifício, envolvendo o projecto de
construção, o controlo de acessos, a detecção
de intrusão e alarme, a vigilância vídeo em circuito
fechado de TV, a detecção e extinção automática
de incêndios e o controlo ambiental, proporcionando
um meio físico altamente seguro, de acordo com
os padrões internacionais mais exigentes, para o
melhor funcionamento da Entidade de Certiﬁcação.
A Multicert, empresa sua participada, com quem
a INCM tem vindo a desenvolver, ao longo dos
últimos anos, diversas parcerias, terá a seu cargo
o fornecimento dos sistemas hardware e software
de geração de certiﬁcados digitais (Public Key
Infrastructure), que permitirão à entidade raiz da
certiﬁcação electrónica de Cabo Verde exercer
cabalmente as suas operações.
O concurso foi lançado em Dezembro de 2009
e nele participaram diversas empresas portuguesas
e brasileiras.
A dupla INCM-Multicert foi a que melhor satisfez
os requisitos estabelecidos pela entidade adjudicante
do contrato, a ANAC, Agência Nacional de
Comunicações de Cabo Verde, que privilegiou
a adequação e assistência técnicas, o prazo de
execução, a experiência e os custos.

Sistema de controlo de acessos.

A INCM, com a experiência acumulada ao longo
dos anos no domínio da segurança física e lógica,
no desenvolvimento de projectos como o passaporte
electrónico e o cartão de cidadão, dá, assim, um
importante passo na via da internacionalização,
designadamente no mercado dos países de língua
portuguesa.

A Entidade de Certiﬁcação de Raiz de Cabo Verde
é a primeira infra-estrutura de chaves públicas do país,
tendo por função conferir validade jurídica
à certiﬁcação digital e maior segurança às transacções
realizadas via Internet, como são exemplo as relações
electrónicas entre o Estado, os cidadãos e as empresas,
o comércio electrónico e as operações bancárias.
A infra-estrutura que vai agora ser montada permitirá
a geração dessas chaves, com base nas melhores
práticas internacionais.
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No âmbito
do programa SIMPLEGIS

Controlo de acessos,
dispositivo de
identificação digital.

Diário da República
amplia informação
disponível ao público
Para Cabo Verde, a certiﬁcação digital é um passo
da maior importância na dinamização da sociedade de
informação e da governação electrónica, constituindo
este projecto, em que a INCM e a Multicert estão
envolvidas, um papel pioneiro, à semelhança dos
projectos desenvolvidos por ambas as empresas
em Portugal.
O projecto de Cabo Verde irá conferir mais
visibilidade e crédito internacional à INCM,
num domínio que é hoje a sua área estratégica de
actuação – a segurança física e lógica na emissão
de documentos de identiﬁcação e autenticação –,
permitindo-lhe visar a conquista de novos mercados,
com especial relevo para os de língua portuguesa,
e, assim, maximizar a rentabilidade dos investimentos
tecnológicos realizados nos últimos anos.
Foi tendo em vista o desenvolvimento de projectos na
sua nova área estratégica que a INCM esteve na
origem da criação da Multicert, empresa especializada
em certiﬁcação e segurança digital, através de uma
importante participação no seu capital social.
Dispositivo
de identificação
biométrica

A Unidade de Publicações Oficiais, uma das primeiras
a conhecer, na Imprensa Nacional-Casa da Moeda,
uma significativa evolução técnica na área digital,
com a passagem do Diário da República (DR) ao suporte
electrónico (Diário da República Electrónico, DRE),
está actualmente envolvida num processo que levará
este a uma nova fase da sua história, com a ampliação
da sua base de dados e funcionalidades, o que permitirá
ampliar consideravelmente a informação
disponibilizada aos cidadãos.
A base de dados do DRE já existente será integrada
com a do DIGESTO, que acrescenta ao arquivo da
legislação e actos normativos publicados as remissões,
alterações, ligações com o direito comunitário
associado, bem como doutrina da Direcção-Geral
do Orçamento e da Direcção-Geral da Administração
Pública.
No âmbito das comemorações do Centenário da
República, uma outra extensão da base de dados
do DR, esta com interesse eminentemente histórico,
permitirá a consulta online dos actos oﬁciais dos
órgãos de soberania desde 1910, isto é, mais 50 anos
do que até agora era possível.
O enriquecimento da informação proporcionada pelo
Portal do Diário da República está enquadrado pelo
novo programa de modernização administrativa do
Governo, SIMPLEGIS, que, além do projecto em que
a INCM está envolvida, tendo por objectivo melhorar
o acesso do público à legislação, visa também
os objectivos governamentais de melhoria
e simpliﬁcação do processo legislativo.
Os projectos da INCM – ampliação da base de dados
do DR e incremento de funcionalidades do Portal
Jurídico – deverão estar completados no início
do 2.º semestre de 2011.
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Regresso ao passado

A INCM REEDITA
CARTAS DE JOGAR
da real fábrica
A Imprensa Nacional-Casa da Moeda homenageia
o seu passado, produzindo, a partir das matrizes
originais, réplicas de cinco dos mais famosos baralhos
de cartas de jogar impressos na Real Fábrica de Cartas
de Jogar, antepassada da Imprensa Nacional.
A edição das cartas de jogar foi orientada por
Fernanda Frazão, licenciada em História pela
Universidade de Letras de Lisboa e investigadora.
É também pesquisadora em história de jogos e,
em especial, da história das cartas de jogar
em Portugal.

RALHOS
D
BA

Por alvará de 24 de Dezembro
de 1768, D. José I determinou
a criação da Impressão Régia
ou Real Oﬁcina Tipográﬁca.
No ano seguinte, por alvará de
31 de Julho de 1769, o Marquês
de Pombal criou a Real Fábrica
de Cartas de Jogar de Lisboa
e incorporou-a na Impressão
Régia, passando o contrato
a ser exclusividade do Estado.
Foram tais os lucros gerados
pelo negócio que, durante muito
tempo, sustentou a impressão de
livros e de impressos de vários
ministérios.
Em 1800, a Real Fabrica de Cartas de
Jogar contava com vinte e nove
trabalhadores, que produziam 200 000
baralhos por ano.

AS DE JOG
RT

Nas cartas portuguesas, cujos símbolos pertencem a
o grupo dos «naipes latinos», as pintas são
representadas por uma moeda para os ouros, um
cacete para os paus ou bastos, uma espada para as
ditas e um cálice para as copas. As «cartas de tipo
português» foram, a partir do início do século XIX
substituídas pouco a pouco pelo modelo francês, que
perdura até aos dias de hoje e é universalmente aceite.
As cartas francesas caracterizam-se por representarem
através dos naipes as divisões sociais, sendo copas,

BR
AL FÁ ICA DE
RE
CA

· RÉPLIC
INCM
AD
·
E
AR

Apesar de inicialmente ser proibido jogar às cartas,
há inúmeros registos que nos deixam imagens
curiosas de reis, ﬁdalgos e plebeus a jogar às cartas,
conhecendo-se, também, os nomes de alguns
fabricantes. A partir de 1600, com Filipe I, é instituído
o Contrato das Cartas de Jogar e Solimão, negócio
monopolista de fabrico e venda de cartas em todos os
territórios do Reino de Portugal, o qual
perdurou em mãos particulares até 1769.

A

A história das cartas de jogar em
Portugal remonta aos ﬁnais
do século XV, onde surgem
os primeiros registos. O aspecto
gráﬁco das cartas de jogar desta
época era diferente do existente
na actualidade e perdurou cerca
de quatro séculos, até ﬁnais do
século XIX. As cartas desta
época, de provável origem
italiana, são conhecidas como
«cartas portuguesas», ou «cartas
do dragão», pelo facto de os ases
os representarem. Os baralhos
deste período foram «exportados»
para todo o mundo nas nossas
caravelas, e no século XVI eram
fabricados pelos japoneses, indonésios
e indianos, que os adaptaram às suas culturas.

o clero, espadas, a nobreza, paus, os camponeses
e ouros, a burguesia.

Em 1820, o monopólio das cartas de jogar foi extinto
e liberalizado o seu fabrico. Em Portugal, poucas são
as cartas desta época que subsistiram, existindo,
no entanto, em vários museus da especialidade
por todo o mundo.
Em 2010, a INCM, atenta ao interesse artístico,
histórico e lúdico que as cartas de jogar antigas
suscitam, decidiu reconstituir e comercializar
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reproduções de baralhos de cartas de acordo com
as matrizes depositadas no seu Arquivo Histórico.
A partir das matrizes, as cartas foram refeitas
e coloridas de acordo com as tonalidades usadas
na época. Foram feitas réplicas das «Cartas
portugueses» (1770), das «Cartas Constitucionais»
(1821-1836), das «Cartas das Quatro Partes do Mundo»
(1822), das «Cartas Constitucionais de Duas Cabeças»
(1836) e das «Cartas Tipo Alemão» (século XIX).
Embalados em celofane e selados com um selo com
o símbolo da Real Fábrica, os baralhos são
acondicionados em caixa de cartão com design
adaptado à época. Dos cinco baralhos agora
recuperados, foram elaboradas duas edições, uma
normal, com 1000 exemplares e outra, de acabamento
especial, com 100 exemplares, em que as cartas são
douradas no «lombo». Todos os baralhos são
acompanhados de certiﬁcado de garantia numerado.

Para testemunhar a oportunidade da iniciativa da
INCM, vale a pena chamar a atenção para a
importância que se começa a dar ao estudo das cartas
de jogar, como atestam a Convenção Internacional
de Cartas de Jogar, que se realizou no passado dia
8 de Outubro na Faculdade de Ciências Sociais
e Humanas da Universidade Nova de Lisboa,
e a exposição inaugurada, também nesse dia,
na Biblioteca Nacional de Portugal intitulada
«Cartas de jogar: da fábrica à mesa».
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INCM no centenário
da República
A comemoração do
centenário da
instauração da República
é um acontecimento ao
qual a INCM se associa
de forma muito activa.
A mudança de regime
marcou de forma
determinante a vida do
país no último século,
bem como as entidades
que estão na origem
da INCM – a Imprensa
Nacional e a Casa da Moeda
–, que estiveram desde
a primeira hora, por
força da sua actividade,
relacionadas com as
alterações produzidas,
designadamente pelos
elementos simbólicos que
viriam a identificar a nova
era, nomeadamente o
escudo. Muito
naturalmente, cem anos
depois, a INCM celebra
o acontecimento.

Imagem do Suplemento do Diário
do Governo em que foi proclamada
a República e constituição
do Governo Provisório.

041_Matriz_VII_07:Layout 2

10/25/10

7:20 PM

Page 11

MATRIZ07 BOLETIM INTERNO DA INCM DESTAQUE PÁGINA 11

Viva a República! 1910-2010,
com coordenação
de Luís Farinha e design
de Henrique Cayatte

Viajar. Viajantes e turistas
à descoberta de Portugal
no tempo da I República,
com coordenação
científica de Maria
Alexandre Lousada e
design de Henrique Cayatte

Corpo. Estado, medicina
e sociedade no tempo
da I República,
com coordenação científica
de Maria Rita Granel
e design de Henrique Cayatte

Agenda INCM 2010 Centenário da República

VIVA
A REPÚ
BLICA
1910
2010
A mais representativa das iniciativas não poderia
deixar de estar ligada à moeda. Assim, a INCM
cunhou uma moeda corrente comemorativa, de € 2,
da autoria do escultor José Cândido. Na concepção
da moeda, o escultor recusou as imagens alegóricas
e optou por desenhá-la com recurso exactamente aos
«elementos mais signiﬁcantes e simbólicos da
República: a efígie e as armas», junto aos quais
está inscrita a legenda: REPÚBLICA PORTUGUESA
– 1910 – 2010.
A agenda temática da empresa foi, este ano,
inteiramente dedicada à efeméride, consubstanciando,
de acordo com o seu modelo, as funções de agenda
com informação textual e iconográﬁca dedicada
ao motivo celebrado, e proporcionando à INCM
a sua aﬁrmação cultural e cívica junto dos seus
colaboradores e parceiros.
Ainda no domínio da edição, depois de ter iniciado
a reedição da obra de Manuel Teixeira-Gomes, um dos
grandes vultos, política e culturalmente marcante,
da República, a INCM assegura a publicação de todos
os catálogos das exposições comemorativas
do centenário e participa na edição da colecção Res
Publicana. Esta colecção, com 22 obras, recolhe os
textos mais representativos, bem como o pensamento
dos autores mais inﬂuentes do novo regime.
Com incidência importante na historiograﬁa,
a INCM lançou um processo sistemático de
inventariação de todo o espólio existente na empresa
ligado ao estabelecimento da República, que virá
posteriormente a ser publicado.

E, com efeito muito relevante, por proporcionar uma
signiﬁcativa melhoria do serviço público relacionado
com o exercício da cidadania, a INCM digitalizou
todos os Diários do Governo de 1910 a 1959,
disponíveis no seu Portal desde 5 de Outubro,
contribuindo, também desse modo, para a melhoria
das condições de trabalho dos investigadores.
Por ﬁm, a INCM organizará em Maio do próximo ano
uma exposição evocativa da criação do escudo,
o principal marco da República ao qual o seu nome
ﬁcou associado.
Foram muitos os traços deixados pela INCM,
ou as entidades de que procede, na história do
estabelecimento do novo regime. Foi através
da Imprensa Nacional, por meio do Diário do Governo,
antepassado directo do actual Diário da República,
mais precisamente no seu n.º 222, que foi comunicada
«Ao Povo Português» a «Constituição do Governo
Provisório da República».
Foi na Casa da Moeda que, em 1912, foi cunhada
a primeira moeda da era do escudo, de 50 centavos,
em prata, tal como, nesse mesmo ano, foi impresso,
o primeiro selo do novo regime, designado «Ceres».
É, pois, com um amplo património de participação
que a INCM se associa às celebrações do centenário,
através de iniciativas em quase todas as suas áreas
tradicionais de actividade: cunhagem de moeda,
publicações oﬁciais e edição livreira.

A Bandeira Nacional,
Edição da Imprensa
Nacional, 1911
Moeda corrente comemorativa
do Centenário da República.
Autor da face nacional:
José Cândido
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Só não é sócio
do GDCTINCM
quem não quiser...
GDRPINL, e resultou da
fusão dos dois grupos
que existiam nessa data,
o da IN e o da CM.

Continuando a ouvir
organizações ligadas à
INCM, a Matriz foi desta
feita falar com o
presidente do Grupo
Desportivo e Cultural
dos Trabalhadores da
Imprensa Nacional-Casa
da Moeda
(GDCTINCM), António
Jorge dos Santos Serra.
António Serra, na
empresa desde 1981,
desde sempre esteve
ligado ao associativismo,
primeiro no GD da Casa
da Moeda e hoje no
uniﬁcado GDCTINCM.
Matriz (M) Serra: podes
fazer uma pequena
história do GDCTINC?.
António Serra (AS)
O GDCTINCM foi
criado em 1987, o que
coincidiu com as
comemorações do 50.º
Aniversário do

Na Imprensa Nacional,
existia o Grupo
Desportivo e Recreativo
do Pessoal da Imprensa
Nacional de Lisboa,
fundado em 1937.
Na Casa da Moeda havia
o Grupo Desportivo e
Cultural dos
Trabalhadores da Casa da
Moeda, fundado em 1976.
Este último era herdeiro
do Grupo Educativo e
Desportivo do Pessoal da
Casa da Moeda, que tinha
iniciado a sua actividade
em 1935.
A fusão ocorre por
vontade das direcções da
altura e da própria
administração da INCM,
ainda empresa pública.
Foi criada uma comissão
para a criação do
GDCTINCM, da qual,
ﬁzeram parte Armindo
Fernandes, coordenador,
Carlos Correia, Francisco
Nascimento e César
Charrua, pelo Grupo da
Imprensa Nacional,
e Rui Silva, Orlando
Duarte e António Serra,
pelo Grupo da Casa
da Moeda.

A comissão ﬁcou
encarregue da
elaboração dos estatutos,
de um novo emblema e
de toda a burocracia
necessária para a criação
de um só grupo
desportivo.
Estes primeiros anos de
arranque de um único
grupo desportivo
contribuíram para
a aproximação entre
colegas nas festas de
Fim-de-Ano, Carnaval,
aniversários do Grupo
e de Natal. Permitiram
um intenso convívio e a
oportunidade de criar,
pela primeira vez, uma
delegação no Porto.
M Que tipo de actividade
desenvolve o Grupo?
AS Desde a sua fundação
que o Grupo tem
promovido diversos
eventos nas áreas da
cultura, recreio e
desporto. Nestes últimos
anos temos, inclusive,
estabelecido protocolos
com várias entidades que
vão para além das áreas
referidas.
A calendarização de
eventos culturais, que
englobam peças de teatro,
espectáculos musicais e

visitas guiadas a locais de
interesse histórico, têm
sido uma constante.
Na parte de recreio, os
passeios pedestres, rally
paper, paintball, kart,
rafting, são alguns dos
eventos realizados. Para
além disso, o GD tem
estado atento ao
rejuvenescimento da
INCM nos últimos anos,
e tem tentado captar a
nova geração com novas
propostas de actividades.
A criação da Devedeteca
Vasco Santana surgiu da
necessidade de
proporcionar aos sócios
o aluguer de ﬁlmes a
preços atractivos.
A Biblioteca Fernando
Pessoa é hoje dotada de
obras de incontestável
valor e está em constante
actualização.
No que concerne ao
desporto, continua a
manter em actividade
várias secções, andebol,
basquetebol, futebol de
11, futsal,
ginástica/ﬁtness, Tai Chi
e ténis-de-mesa. Na sede
da Rua da Rosa,
funcionam também
consultas de Medicina
Tradicional Chinesa em
regime de protocolo.
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Outros protocolos que
entretanto fomos
estabelecendo abrangem
agências de viagens,
o Teatro da Cornucópia,
oculistas, ginásios,
piscinas, material
desportivo, entidades
bancárias, entre outras,
onde os associados
podem beneﬁciar das
vantagens oferecidas.
Também este ano
dotámos o ginásio da
Rua da Rosa com um
novo pavimento
apropriado para ginásios
e outro equipamento
desportivo.
M Que apoios dá
a administração
à actividade do Grupo?
AS O apoio da
administração da INCM
é indispensável. Sem ele
não conseguiríamos
sobreviver. Mas
consideramos que
o GD é, no fundo, um
prolongamento da
vertente social, em
complemento com os
próprios Serviços
Sociais. O subsídio
atribuído anualmente
ao GD serve de suporte
a toda a actividade
disponibilizada aos
sócios. Isto

complementado com as
despesas de manutenção
de que as próprias
instalações carecem.
M Que diﬁculdades
sentem relativamente ao
desempenho enquanto
entidade que se dedica
ao associativismo?
AS Quase todos nós
sabemos que se trata de
cargos que são exercidos
por «carolice». Ou seja,
temos de dar algum do
nosso tempo livre.
Hoje em dia, com o
nosso estilo de vida, cada
vez mais temos menos
tempo. As solicitações
são imensas quer ao
nível laboral quer
pessoal. É bom que todos
tenham consciência que
não é fácil conseguir
o equilíbrio necessário
para o óptimo
desempenho que se
pretende.
M Qual a adesão dos
trabalhadores à
actividade do GD?
AS Dependendo das
propostas, a adesão às
iniciativas do GD tem
tido, regra geral, bom
acolhimento por parte
dos trabalhadores.
É evidente que nunca se

consegue agradar a
gregos e a troianos, mas
continuamos a envidar
todos os esforços nesse
sentido.
M Que diﬁculdades
sentem no
relacionamento com os
trabalhadores ?
AS Na verdade não
sentimos grandes
diﬁculdades. Ou, pelo
menos, as que tivemos
foram relativamente
fáceis de ultrapassar.
M Quais as próximas
actividades agendadas?
AS Estão agendados os
seguintes eventos:
- Teatro – «Dia dos
Prodígios» – dia 9 de
Outubro – Teatro da
Trindade;
- Espectáculo de dança «Lord of the Dance» – dia
16 de Outubro – Coliseu
dos Recreios;
- Prova de kart – em data
a anunciar (até ao início
de Novembro);
- Teatro – «Um eléctrico
chamado desejo» – em
data a anunciar (até ao
início de Novembro);

- Actividade outdoor –
em data a anunciar (até
ao início de Novembro).
M O que fazer para ser
sócio do GD?
AS Pode fazê-lo de várias
formas: dirigir-se a
qualquer das delegações
do GD e preencher a
proposta de sócio.
Se tiver acesso
à Internet, em
http://www.gdctincm.org,
fazer o download da
proposta de adesão,
preenchê-la e entregá-la
numa das delegações ou
a um dos membros da
Direcção. Pode ainda
contactar-nos por
telefone interno,
extensão 3602, durante a
hora de almoço, e
solicitar a proposta de
adesão a qualquer
membro da direcção.
Pelo que só não é sócio
do GDCTINCM quem
não quiser.
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O ANIVERSÁRIO DA INCM

Campo de Férias em Óbidos
No intuito de diversiﬁcar o número de propostas para
ocupação de tempos livres, foi promovido este ano
mais um campo de férias interno, destinado a
crianças/jovens com idades compreendidas entre
os 6 e os 17 anos de idade, em colaboração com
o Campo Aventura.

Em 2010 foi igualmente
comemorado o Dia da
INCM – 4 de Julho.

Ribeiro, do SMO, José Luís
Rosado, do SMO, Júlio
Tavares, da OPO, Luciana
Policarpo, da DFC,
Lucinda Marreiro,s da
UED, Margarida Ortigão
Ramos, da DMK e Vítor
Martins, da DFC.

A par da sessão solene,
onde foi apresentada a
nova MARCA da empresa,
foram homenageados os
colaboradores que
completaram 30 anos de
antiguidade com a
entrega do emblema em
ouro da INCM e de um
diploma: Maria Adelaide
Santos, do MPO, António
Dias Cruz, do SMO,
António Romano, da SAT,
Armindo Santos, da OGF,
Augusto Alves, da OGF,
Carlos Ribeiro, da MPO,
Francisco Sousa, da OGF,
Gonçalo Silva, do SMO,
João Mateus, da OMD,
Joaquim Emílio Silva, da
DMK, José Carlos Pires,
da MGF, José Manuel

A INCM teve o prazer de
oferecer a refeição a
todos os seus
colaboradores e
aposentados.

PROLE

ADMISSões

Saídas (APOSENTAÇÃO)

Daniela Oliveira
Sequeira Vaz
(UGF/OGF/LCQ)

Simão Silva Campos
(DMK/SCI)

António Manuel Barbosa
da Silva (GAI)

Elódia Maria Pereira S.
Paiva (UCO/OCO/RSP)

admitido em 1 de Setembro de 2010
para exercer funções no DMK/SCI
como técnico de Design Gráfico.

Iniciou o seu percurso
na empresa em Abril de 1973
e terminou em Agosto de 2010.

Iniciou o seu percurso na
empresa em Fevereiro de 1970
e terminou em Agosto de 2010.

Para comemoração do
aniversário da INCM,
todos os colaboradores
foram presenteados com
uma caneca e uma t-shirt
com o novo logo.
Também nos refeitórios o
dia foi assinalado com a
elaboração de uma
ementa especial e direito
a bolo de aniversário.

Este Campo de Férias proporcionou àqueles que nele
participaram a oportunidade de efectuar actividades
como orientação, baptismo de mergulho e surf,
bowling, body painting, espeleologia, gincanas e jogos
diversos, noite de discoteca, entre outros.
Esperamos que todos os participantes se tenham
divertido!

Nuno Miguel Marques
Silva (UGF/OGF/PER)
Rui Manuel Marçal
Antunes
(UGF/OGF/CPL)
Maria Cândida Jesus
Almeida
(UGF/OGF/LCQ)
Paulo Rui Vieira
Santos Mesquita
(UCO/OCO/LAP)
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Concurso subordinado
ao tema OTL Verão 2010

OTL Verão 2010
Actividades chegaram ao fim

De 30 de Agosto a 16 de Setembro

Mais um ano de actividades de Verão, mais um ano
de experiências vividas!

No passado ano de 2009, pela primeira vez decorreu
um concurso destinado aos participantes dos vários
programas de Verão, com vista à promoção de uma
saudável competição entre todas as crianças/jovens.

Praia, canções, visitas, piscina, jogos, cordas, surf,
animação, campos de férias, cinema, desaﬁos
e muito mais.

Em 2010 reedita-se este concurso, que decorre entre os
dias 30 de Agosto e 16 de Setembro, com a entrega
dos trabalhos executados em desenho, escultura ou
noutros materiais.

A gestão do trabalho com crianças/jovens é exigente e
todos os envolvidos neste processo, quer interna como
externamente, estão de parabéns. As actividades foram
um sucesso!

O nome dos vencedores, em cada um dos três
escalões etários, será divulgado em Outubro, sendo o
prémio um cheque FNAC no valor de € 100.

Programas OTL Verão

Todos os participantes receberão um prémio de
participação e verão os seus trabalhos expostos.

2008

2009

2010

OTL Praia

58

72

83

OTL Cartaxo

27

33

25

7

7

OTL Foz de Arouce
OTL Óbidos (Novo!)

92

112

Qualificar é Desenvolver
As Novas Oportunidades continuam a levar a bom
porto todos os que nesta viagem têm embarcado.
Em Junho, oito colegas da 1.ª turma do ensino básico
concluíram com sucesso o seu processo no Programa
(José Carlos Jesus Pires, da MGF, Maria Rosa Silva, da
DRH, Sérgio Cabelo, da OGF, Armando Carvalho, da
OGF, Márcia Alves, da OGF, António Félix, da UED,
Manuel Loureiro Marques, do SAT, Maria Lúcia
Miranda, do SAG, Raul Almeida Ferreira, da SAG, Jorge
Miguel Lopes, da UMD e Cristina Santos, da UMD.
Em 6 de Julho, estes colegas e mais um colega que já
havia concluído o ensino secundário (António Serra,
da DSI) receberam os diplomas numa cerimónia oﬁcial
que decorreu no Pavilhão 1 da FIL, no Parque das
Nações.
Na cerimónia estiveram presentes, além de elementos
do Governo, da Agência Nacional para a Qualiﬁcação
e do Ministério da Educação, o administrador Sr. Eng.
Renato Silva Leitão e a directora de Recursos
Humanos, Maria José Baltazar.

6
12

A todos os que já concluíram, mais uma vez os
parabéns.
Se não se encontra inscrito, ainda está a tempo para
embarcar na viagem das Novas Oportunidades.

ÓBITO
Faleceu no passado dia 25 de Agosto o colaborador, de 59 anos, Carlos Adelino Fernandes Pimenta, director
de Sistemas de Informação (DSI), vítima de doença prolongada. Tendo sido admitido na INCM
há 22 anos, sempre na área informática, funções que sempre desempenhou com grande proﬁssionalismo
e dedicação. A todos os familiares e amigos se apresentam as mais sentidas condolências.

126
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Secção de Cinema GD

Em 1981, o GD da IN
formou a sua primeira
Secção de Cinema
Amador, sediada na Rua
da Rosa e formada por
trabalhadores quer da IN
quer da CM. A Direcção
convidou Fernando
Matos para ministrar um
curso de cinema. Fizeram
parte do grupo inicial de
formandos Jeremias
Monteiro Rocha, José
Bandeira, Abílio Santos,
Armando Carvalho e
Luísa Gil. Como ainda
não existia o formato
digital, o Super 8 era o
formato democrático de
divulgação do cinema
documental numa
vertente amadora.
Para desenvolver a
actividade foram
adquiridos uma câmara
de ﬁlmar, um tripé,
equipamento de
iluminação, uma moviola
e equipamento de
montagem.

Por esta altura, a secção
de cinema do GD ﬁliou-se na Federação
Portuguesa de Cinema
Amador, entidade que
presidia ao
associativismo de
colectividades que
de norte a sul ﬁlmavam
e divulgavam o cinema
que se ia fazendo.
A contrapartida era o
importante contributo na
cedência de ﬁlmes
virgens em Super 8,
destinados aos projectos
apresentados e
aprovados.
O primeiro trabalho
realizado pela secção
de cinema foi o
documentário «Velhos
são os trapos», sobre a
condição de ser idoso em
Portugal. As imagens
foram recolhidas na zona
de Lisboa e Moscavide
e foram estas montadas
na Rua da Rosa,

recorrendo a uma
moviola (equipamento
que permitia a
visualização das bobinas
de uma forma manual e a
sua posterior colagem e
montagem). Com este
documentário o GD
competiu pela primeira
vez, em 1982, no Festival
de Cinema não
Proﬁssional de
Guimarães, onde foi bem
recebido pelo júri mas
onde não obteve
qualquer distinção.
Já com alguma
experiência adquirida a
secção empenhou-se
num projecto de cinema
de animação. Com ideia
original de Jeremias
Monteiro Rocha, adepto
confesso do cinema de
ﬁcção cientíﬁca, «Os
Cristais» foi um projecto
em que se pretendeu
reconstituir uma aventura
intergaláctica de uma
nave espacial que se
deslocava a um planeta
desconhecido para
recolher cristais
indispensáveis à
sobrevivência da sua
própria raça.
Foram construídos
diversos cenários, desde
o planeta às naves
espaciais, em diversas
escalas, o seu interior e
veículos de prospecção
no território, bem como
os tripulantes da nave.
A pequena sala da Rua

da Rosa transformou-se
num pequeno estúdio
hollywoodesco onde
diariamente se avançava
em pequenos passos,
ﬁlmados frame a frame,
nesta aventura espacial.
A execução deste
projecto coincidiu com
o advento do vídeo e o
gradual desaparecimento
do Super 8. Quando este
ﬁcou concluído já era
o formato digital que
imperava nos vários
concursos de cinema
amador realizados de
norte a sul.
Não tendo capacidade
de investir na mudança
que se anunciava para a
era do digital, foi a secção
diminuindo o seu ritmo
produtivo tendo acabado
por parar completamente
a sua actividade cerca
de 1990.
Reportagens sobre as
actividades do Grupo
foram sendo realizadas,
nomeadamente de festas,
rally-papers e actividades
desportivas. O espólio
manteve-se, aguardando
a sua divulgação.
Jeremias Monteiro
Rocha, actualmente
reformado, foi sem
dúvida o seu elemento
mais empenhado e a
quem a direcção do
GDCTINCM presta a sua
homenagem através
deste artigo.
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rodeada de gatos,
o seu fascínio...

Susana Toureiro nasceu
em Setúbal mas
actualmente vive em
Lisboa. Trabalha desde
Janeiro de 1997 na
Imprensa Nacional-Casa
da Moeda, S. A., como
revisora, mais tarde
técnica gráﬁca/revisão.
Muito cedo revela uma
lúcida consciência social
e torna-se vegetariana na
adolescência e activista
pelos direitos dos
animais. Sempre viveu

Para completar o Plano
Numismático de 2010
falta emitir duas moedas,
a moeda comemorativa
do Bicentenário das
Linhas de Torres, que
será lançada em
Novembro, e Sítio
Arqueológico do Vale do
Côa – Série Património
Mundial – Unesco, em
Dezembro.

O seu gosto e apetência
pelas artes manifestou-se
precocemente, hoje em
dia transparecendo
também na sua
aparência invulgar e
muito pessoal. Sempre
expressou o desejo de
tornar a pintura mais do
que um passatempo na
sua vida, tendo
experimentado outras
áreas, desde a música,
como vocalista numa
banda denominada
DaBelio-C, à escrita, ao
desenho e à pintura,
tendo participado em
várias exposições
colectivas e individuais,
entre elas a Mostra de
Arte Jovem de 1992 e
1994, e em locais como o

Em Setembro
fornecemos a Cabo
Verde uma moeda
comemorativa dos
550 anos do
Descobrimento e dos
35 anos da
Independência em dois
acabamentos: normal, em
cuproníquel (10 000
moedas) e proof em prata
(1000 moedas).
Antes do ﬁnal do ano
será emitida a medalha
do Ano Europeu da
Biodiversidade, feita por
um aluno da FBAUL,
dando continuidade ao
protocolo com aquela
faculdade.

IPJ de Setúbal, o Círculo
Cultural de Setúbal,
o La Bohéme Bar-Galeria,
o Café com Estória,
entre outros.

Técnicas Narrativas da
Fundação Calouste
Gulbenkian, o curso de
Decorador Vitrinista,
o curso de Maquilhagem
Proﬁssional, na Manobras
d’Arte, e o curso de
Realização Plástica dos
Espectáculos, na Escola
Superior de Teatro e
Cinema (frequência do
1.º ano).
Foi também co-fundadora do projecto
de âmbito cultural Boca
Amarga Cabaret e DJ
no projecto Le Ballet
des Cadavres.

Para alimentar o seu
espírito criativo,
frequentou cursos de
diferentes vertentes
artísticas, como o curso de
Banda Desenhada, através
do Centro de Imagem e

Actualmente pensa
dedicar-se também à
área da moda, pois foi
uma área que sempre lhe
despertou interesse.

Na área das edições as
novidades são:

› As Invasões Francesas –
200 Anos, Rui Cardoso;

› A Poesia Ensina a Cair,
de Eduardo Prado
Coelho. Este é o primeiro
livro da colecção
Biblioteca Eduardo
Prado Coelho, que
lançará os dois próximos
títulos em 2011.

› Ler Régio, de Eugénio
Lisboa;
› Alexandre Herculano:
O Escritor, Antologia de
textos seleccionados por
A. Machado Pires;
› Alexandre Herculano:
o Historiador
e o Cidadão, antologia de
textos seleccionados por
Vitorino Magalhães
Godinho;
› Coronel Maia
Magalhães:
Correspondência da
Grande Guerra, de
Vitorino Magalhães
Godinho.
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BREVES

INCM no Portugal
Tecnológico 2010

A INCM esteve presente
no Portugal Tecnológico
2010, que decorreu na FIL
entre os dias 22 e 26 de
Setembro e que teve
como tema «Portugal
tecnológico, a liderar
o futuro». A INCM
apoiou a iniciativa
e participou nas
conferências organizadas
pelo Ministério da
Administração Interna
subordinadas ao tema
Tecnologias na
Administração Interna.
O tema do último dia
deste ciclo de
conferências versou as
Novas Tecnologias de
Segurança e Controlo.
Os temas apresentados
pela INCM foram
«Elementos de segurança
físicos em documentos
de identiﬁcação»,
«Plataforma electrónica
de gestão de documentos
de segurança» e
«Documentos
electrónicos, segurança e
funcionalidades».
O Portugal Tecnológico
é a maior mostra nacional
de tecnologia e inovação,
apresenta soluções
inovadoras, com
destaque para os
projectos de índole
tecnológica. Participaram
neste evento mais de
uma centena de
empresas tecnológicas e

entidades com projectos
inovadores, em áreas tão
distintas como a
Mobilidade Eléctrica,
Energias Renováveis,
a Educação, a Saúde,
as Comunicações, os
Transportes e a
Segurança.
O principal objectivo do
Portugal Tecnológico
2010 é demonstrar como
as empresas de diversas
áreas de actividade, nos
serviços públicos e
empresariais, aplicam as
mais recentes inovações
tecnológicas na sua
actividade diária e
exempliﬁcar como as
redes de conhecimento
e as regiões inovadoras
contribuem para o
desenvolvimento do País
e para a qualidade de
vida dos cidadãos.
O Portugal Tecnológico
pretende promover e
divulgar a tecnologia
portuguesa, hoje
globalmente reconhecida,
bem como reaﬁrmar o
papel de Portugal nas
redes de excelência,
provado pelo crescente
número de grandes
empresas internacionais
que apostam no nosso
País e pela
internacionalização
acrescida das empresas
tecnológicas
portuguesas.

VIII Série
Ibero-americana - ESCUDO
Nos dias 21 a 23 de
Setembro realizou-se em
Manágua a IX Convenção
Ibero-Americana de
moedas comemorativas.
Neste evento, que
coincidiu com o
50.º Aniversário do Banco
Central da Nicarágua, foi
apresentada a VIII Série
Ibero-Americana.

Com o lema «Encontro
de dois mundos» esta
série, que se iniciou em
1992, tem emissões de
três em três anos e é
promovida pela Fábrica
Nacional de Moneda e
Timbre – Real Casa de la
Moneda. As moedas
desta série têm a
particularidade de terem
uma face comum e uma
face nacional que é da
responsabilidade de cada
participante.
Em 2010, o tema é
«Moedas históricas»,
sendo a moeda de
Portugal dedicada ao
«Escudo». A moeda é da
autoria do escultor Vítor
Santos, tem o valor facial
de €10 e emissão limitada
a 12 000 exemplares.

O escultor criou no
espaço da moeda uma
viagem através do tempo
e da memória.
No anverso são
colocados diversos
círculos que representam
o percurso do Escudo ao
longo do seu ciclo de
vida. Do lado esquerdo
entra uma forma circular
com a representação da
alegoria da República,
moeda de 50 centavos de
escudo de 1913. O círculo
seguinte do percurso
representa a nau, moeda
de 2$50 centavos, de 1944
e, para ﬁnalizar a moeda
de um escudo de 1981.
No reverso, a moeda tem
o escudo nacional,
a legenda 10 euros
circulada pelos escudos
nacionais dos países
participantes na emissão:
Espanha, Peru, México,
Cuba, Nicarágua,
Argentina, Guatemala,
Paraguai e Portugal.
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Conferência de fabricantes
de selos postais

Entre os dias 19 e 24
de Setembro, a INCM
participou no Rio
de Janeiro na 13.ª
Conferência da
Associação
Governamental de
Fabricantes de Selos
Postais (GPSPA).
A Conferência realizou-se
pela primeira vez num
país da América Latina
e a organização foi da
responsabilidade da Casa
da Moeda do Brasil.

IN de Angola

A participação nesta
conferência é restrita
a entidades oﬁciais
produtoras de selos
postais, membros do
GPSPA e administrações
postais.
A GPSPA reúne 22 países
e foi criada em 1986 com
o intuito de estabelecer
um fórum de troca de
informações relacionadas
com o desenho/projecto
de selos postais, métodos
de produção,
equipamentos, materiais,
pesquisa e
desenvolvimento técnico
cientíﬁco, práticas de
gestão, tudo num
ambiente de mútua
relação conﬁdencial entre
os membros.

Uma delegação cheﬁada
pelo administrador
da Imprensa Nacional
de Angola, Inocêncio
Miguel, e dois outros
quadros superiores desta
instituição ﬁzeram no
ﬁnal do mês de Agosto
uma visita de trabalho à
INCM.
A delegação angolana foi
recebida no Salão Nobre
por dois representantes
da administração, Renato
Leitão e Pedro Garcia
Cardoso, e pelos
responsáveis das
unidades produtivas.
No seguimento dos
trabalhos, foram feitas

visitas às instalações
das unidades gráﬁca,
de moeda e produtos
metálicos e Diário da
República.
Às visitas seguiram-se
reuniões de trabalho que
visam fomentar
o intercâmbio,
a cooperação e a troca
de experiências entre as
duas empresas.

PASSEIO NO DOURO
A Associação de Reformados da INCM (ARINCM),
no seu esforço de promover actividades de cariz social
e cultural e de proporcionar o convívio e a ocupação
dos tempos livres dos aposentados da INCM e seus
familiares, organizou uma viagem ao Porto com
cruzeiro no Douro.
Esta iniciativa da ARINCM teve uma grande adesão
por parte dos associados e familiares e teve lugar nos
dias 7 e 8 de Setembro. O passeio com destino à Régua
iniciou-se em Vila Nova de Gaia e contemplou, além
da subida do Douro, a visita a vários locais
de interesse turístico.
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INCM ganha prémio em concurso
internacional para a
embalagem mais inovadora

Mudança de Plataforma
Electrónica de Contratação
Pública para a Vortal
Com a entrada do
Código dos Contratos
Públicos (CCP),
as compras realizadas por
entidades públicas:
empresas públicas,
autarquias, ministérios,
institutos, entre outros,
deverão ser realizadas por
via electrónica em
plataformas electrónicas
de contratação.

A INCM participou entre 26 de Setembro e 3 de
Outubro na XXVI Mint Directors Conference 2010,
organizada pela Royal Australian Mint, em Camberra,
na Austrália. A «Moeda do Finalista» foi galardoada
com o 2.º prémio na categoria de Melhor Embalagem
Criativa, numa competição que congrega todas as
casas emissoras de moeda ao nível mundial.
A Moeda do Finalista é um projecto inovador que se
iniciou em 2009. A concepção do produto bem como
o design das embalagens são da autoria da designer
gráﬁca Rita Nicolau, da Direcção de Marketing da
INCM. A embalagem apresenta o formato de um
marcador de livro no qual está inserido um blister com
uma moeda de € 1 do ano a celebrar. O marcador
possui na sua base uma ranhura onde o ﬁnalista pode
colocar as ﬁtas do seu curso.
O tema da conferência deste ano foi «Imaginação
inspirando a inovação» e reuniu representantes da
indústria de cunhagem de todo o mundo com o intuito
de trocarem informações técnicas e numismáticas,
monetárias, jurídicas e questões económicas.

Neste contexto, a INCM
adoptou a Plataforma
Electrónica de
Contratação VortalGOV
e estabeleceu um acordo
com a Vortal, S. A.,
empresa que
disponibiliza este serviço,
para que os seus
fornecedores possam
aderir gratuitamente à
mesma, ﬁcando, desta
forma, preparados para
esta nova realidade.

CARTOON

A mudança para a Vortal
possibilitará a
interligação ao nosso site
e comunicação aos
interessados dos
concursos públicos
abertos pela INCM.
Esta alteração permite
dar resposta a uma
solicitação veiculada pela
Agência Nacional de
Compras Públicas, que
identiﬁcou vários pontos
de melhoria no serviço
prestado aos cidadãos
e empresas,
nomeadamente ao nível
da disponibilização
de informação sobre
contratação pública nos
websites de entidades
adjudicantes.

041_Matriz_VII_07:Layout 2

10/25/10

7:20 PM

Page 21

MATRIZ07 BOLETIM INTERNO DA INCM breves PÁGINA 21

Terreiro do Paço
Património Arquitectónico da Europa
a Série Europa é dedicada
ao tema «Património
Arquitectónico da
Europa».

A INCM apresentou, no
passado dia 22 de Julho,
uma moeda de colecção
dedicada ao Terreiro do
Paço, da autoria de Isabel
Carriço e de Fernando
Branco, no ano em que

A cerimónia teve lugar
no Espaço Justiça situado precisamente no
Terreiro do Paço - onde,
estiveram presentes o
presidente da Câmara
Municipal de Lisboa,
António Costa, o
presidente da INCM,
Estêvão de Moura, e o
professor universitário
Miguel Faria, que falou
sobre «O Terreiro do
Paço – Praça Real:
Modelo de Lisboa».

O presidente da
autarquia considerou ser
uma «honra» para a
cidade ter a Praça do
Comércio, «a sala de
visitas de Lisboa»,
representada numa
colecção tão «honrosa e
prestigiante» como esta
que contempla grandes
obras do património
arquitectónico europeu.
António Costa classiﬁcou

de «oportuno» o
lançamento desta moeda,
numa altura em que a
Praça do Comércio
acabou de ser
requaliﬁcada, permitindo
deste modo dar a
conhecer a Praça e a
cidade de Lisboa ao
Mundo.

Protocolo de Cooperação entre a INCM
e a Imprensa Oficial do Estado de S. Paulo
A IOESP é uma sociedade de economia mista,
integrante da administração pública indirecta do
Estado de São Paulo, que tem como objecto principal
a publicação do diário oﬁcial – versão impressa
e electrónica –e a edição e co-edição de livros de
interesse público e de difusão cultural, bem como
a prestação de serviços gráﬁcos e de tecnologia da
informação, sendo, inclusive, a Autoridade
Certiﬁcadora do Estado de São Paulo.
A Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM)
e a Imprensa Oﬁcial do Estado de S. Paulo (IOESP)
assinaram um protocolo de colaboração e participação
em projectos conjuntos nas áreas de actividade para as
quais estão vocacionadas.
A assinatura do protocolo realizou-se no passado
dia 27 de Setembro na Casa da Moeda, durante uma
sessão de trabalho que reuniu quadros das duas
entidades e onde foram abordados temas relevantes
para a cooperação que agora se formaliza. Edição de
obras literárias e de publicações oﬁciais, emissão de
documentos de identiﬁcação e certiﬁcação e segurança
electrónica estiveram entre os assuntos debatidos.

No âmbito do protocolo agora assinado, ﬁcou
já agendada para Março de 2011 uma nova reunião
de trabalho onde serão tratadas propostas concretas
de colaboração.
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PORTUGAL 2010 - Exposição Mundial de Filatelia
PORTUGAL 2010 é uma
Exposição Mundial com
organização conjunta da
Federação Portuguesa
de Filatelia e dos CTT –
Correios de Portugal.
Realiza-se em Lisboa, no
Parque das Nações, no
Pavilhão 1 da Associação
Industrial Portuguesa,
de 1 a 10 de Outubro
de 2010.
A INCM patrocina o
evento e está presente na
exposição com dois
espaços cuidadosamente
elaborados pelo designer
Henrique Cayatte e em
que a mensagem
a transmitir passa por
quatro eixos: a tradição
histórica, a INCM e a
República, o presente
e o futuro e a INCM
como marca de valor.

A INCM foi o primeiro
produtor nacional de
selos. Em 27 de Outubro
de 1852, D. Maria II
assinou o decreto
governamental que

autorizava a produção
de selos postais.
As máquinas foram
adquiridas em Londres
e determinou-se que os
primeiros selos teriam
a efígie da rainha
portuguesa. O gravador
da Casa da Moeda,
Francisco Borja Freire,
desenhou os primeiros
selos portugueses a partir

da moeda de meia coroa
que retratava a rainha
D. Maria II, também por
ele gravada. O sistema
entrou em vigor
em 1 de Julho de 1853.

Centenário da República
Moeda Corrente Comemorativa de € 2
A Imprensa Nacional-Casa da Moeda fez
no passado dia 29 de
Setembro a apresentação
pública da moeda
corrente comemorativa
do Centenário da
República. A cerimónia
teve lugar no posto de
informação da Comissão
Nacional para as
Comemorações do Centenário da República, no átrio
do Ministério das Finanças, no Terreiro do Paço.
A apresentação da moeda de €2 está inserida nas
cerimónias oﬁciais de comemoração do Centenário
da República e contou com a presença do Secretário
de Estado da Cultura, Elísio Summavielle, do

presidente da Comissão
para as comemorações
do Centenário, Artur
Santos Silva, e de José
Toscano, administrador
da INCM.
Na criação da moeda, o
escultor José Cândido,
autor da face nacional,
optou por criar uma
moeda recorrendo aos elementos mais expressivos e
ﬁgurativos da República: a efígie e as armas. A moeda é
disponibilizada com os acabamentos BNC (brilhante
não circulada) e proof (prova numismática com limites
de emissão), de 15 000 e 10 000 exemplares,
respectivamente.
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