
Boletim Interno
Imprensa Nacional‑
‑Casa da Moeda, S. A.
Outubro 2012

O Laboratório 
Químico da Casa
da Moeda
do século xix
p10

Técnicos de 
laboratório:
o rigor ao serviço 
da qualidade
p14

MATRIZ17

A arquitetura 
da Casa da Moeda 
no Lisboa Open 
House
p18



PROPRIEDADE
IMPRENSA NACIONAL‑
‑CASA DA MOEDA, S. A.
AVENIDA DE ANTÓNIO JOSÉ 
DE ALMEIDA
1000‑042 LISBOA

TELEFONE
(+351) 217 810 700

FAX
(+351) 217 810 796

E‑MAIL
INCM@INCM.PT

SITE
WWW.INCM.PT

DIRETOR
ALCIDES GAMA

CONSELHO DE REDAÇÃO
ALCIDES GAMA
ANABELA CARREIRA
DUARTE AZINHEIRA
luís ferreira
MARGARIDA RAMOS
MARIA JOSÉ BALTAZAR

RESPONSÁVEL
PELA REDAÇÃO
ANABELA CARREIRA
matriz@incm.pt

paginação
DMK/SCI

FOTOGRAFIA
DMK

IMPRESSÃO
INCM, S. A.

TIRAGEM 
2500 EXEMPLARES

PERIODICIDADE
BIMESTRAL

DEPÓSITO LEGAL
296168/09

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

FICHA TÉCNICA



A publicação deste número da Matriz coincide, praticamente, com a entrada em funções 
do novo Conselho de Administração. Por isso, justifica‑se que aproveite este documento 
essencialmente interno, para me dirigir a todos, especialmente aos que ainda não o pude 
fazer de uma forma pessoal.
Esta é uma revista que é feita por todos e para todos. É esse espírito que pretendemos 
aprofundar. Queremos estimular a partilha das diversas vivências do universo INCM. 
Isso tornar‑nos‑á mais fortes, mais coesos, fará com que a nossa organização seja mais 
transparente.
O espaço físico e humano da INCM é enorme. Temos várias e importantes instalações 
em Lisboa, Porto e Gondomar, para já não referir espaços mais reduzidos como Coimbra, 
Sacavém e Alcochete. A acrescentar a isto, no mesmo edifício, temos pessoas a trabalhar 
em horário normal e outras que funcionam por turnos, 24 horas por dia.
O conjunto destes fatores torna muito difícil a tarefa de levar ao conhecimento de todos 
aquilo que cada um faz com grande sucesso e que deve ser motivo de orgulho para a 
INCM. Queremos que a Matriz seja esse veículo de informação, que chega onde o contacto 
pessoal, muitas vezes não é possível. Queremos que quem está na INCM sinta muito 
orgulho de cá estar, não só porque está numa empresa com uma matriz multi‑secular, mas 
também porque soube captar essa essência e está hoje projetada para o futuro.
Temos plena consciência que a envolvente económica, não é fácil. Que os tempos que se 
avizinham vão ser duros. Ignorar isto seria “meter a cabeça na areia”. Nunca o fizemos, nem 
faremos. As dificuldades superam‑se trabalhando em conjunto. Estando todos mais perto 
uns dos outros. É isso que pretenderá ser a linha editorial desta Matriz. Informar para juntar.
Ao contrário de muitos profetas da desgraça e “velhos do Restelo”, acreditamos na INCM. 
Não é por pura ingenuidade. É porque temos consciência de que a empresa tem nos seus 
quadros pessoas muito qualificadas e dedicadas. Se todos formos assim a instituição 
também o será. Somos importantes pelo serviço público que prestamos e cujo mérito é 
genericamente reconhecido.
Essa qualidade é internacionalmente reconhecida, como se pode ver logo no primeiro 
artigo. Foi‑nos atribuído o primeiro lugar para o melhor selo postal impresso em offset,  ao 
exemplar relativo aos 200 Anos da Guerra Peninsular (1810‑2010) Batalha de Grijó, na 14ª 
Conferência de Impressores Governamentais de Selos Postais (GPSPA).
Apesar da crise continuamos a ter emissões de moeda e temos editado publicações de 
grande sucesso.
O rigor que colocamos em tudo o que fazemos foi, e continua a ser, uma preocupação da 
INCM. Por isso, neste número, não só se refere a história do laboratório químico da Casa 
da Moeda, como se recolhem vários depoimentos de atuais técnicos laboratoriais.
As nossas contrastarias também deram um significativo passo qualitativo, passando a 
fazer marcações a laser.
Apesar de toda esta evolução virada para o futuro, não esquecemos o passado e o nosso 
edifício da Casa da Moeda foi classificado pela Direção Geral do Património como imóvel 
de interesse público. É algo a que damos grande importância. Uma empresa vai buscar as 
suas raízes aos seus valores e ao que é o seu património. Por isso, neste número também 
temos a história da tapeçaria de Fernando Lemos, que recuperamos da Loja Camões, no 
Brasil, para a Casa da Moeda.
Todavia, a Matriz não é só a história da atividade da empresa. Também queremos que seja 
o espaço de todos e cada um. Das vivências pessoais que constituem o nosso património 
coletivo. É o caso da história sobre a secção de Ténis de Mesa.
Segundo os indicadores económicos e financeiros não somos uma empresa grande, mas 
está na mão de todos nós, fazermos da INCM um grande empresa. Não se trata de um mero 
trocadilho, mas de uma tarefa em que todos nos devemos empenhar para o bem comum.

Presidente do Conselho de Administração
António Osório

EDITORIAL
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Novo Conselho
de Administração da INCM

António Osório é o presidente do Conselho de 
Administração da INCM, assumindo sob a sua 
alçada a Unidade de Publicações, a Unidade 
de Contrastarias, o Departamento de Sistemas 
de Informação, a Qualidade, a Engenharia e 
Laboratórios, a Direção de Marketing Estratégico, 
a Cooperação e a relação com a Comissão de 
Trabalhadores.

É licenciado em Economia pela Faculdade de 
Economia do Porto (FEP), instituição onde mais 
tarde obteve o grau de Mestre, tendo como 
arguente o Prof. Doutor Aníbal Santos, que 
foi, posteriormente, orientador da sua tese de 
doutoramento.

Na FEP foi diretor executivo do primeiro centro de 
prestação de serviços ao exterior (CETE – Centro 
de Economia do Trabalho e da Empresa), tendo 
assumido, além deste, vários cargos de gestão na 
estrutura da mesma.

No dia 24 de setembro assumiu funções o novo Conselho de Administração da INCM, composto por António 
Osório, que assume a sua presidência, e por Maria Luísa Pacheco e Rodrigo Brum, enquanto vogais, dando 
início a um novo ciclo na vida da empresa. Nesse sentido, importa agora dar a conhecer o percurso e as áreas 
de responsabilidade de cada um dos rostos que compõem o novo Conselho de Administração da INCM.

Enquanto docente, trabalhou ainda na 
Universidade Católica, na Universidade Lusíada, 
no Instituto de Estudos Superiores Financeiros e 
Fiscais e na Universidade Autónoma de Lisboa, 
tendo também desenvolvido trabalho enquanto 
consultor de várias empresas durante a sua 
atividade académica.

Foi deputado à Assembleia da República na 
década de 80 e chefe de gabinete do Ministro da 
Economia e do Secretário de Estado do Tesouro e 
Finanças entre 1995 e 1999.

Depois disso, foi administrador do IFADAP 
e vice‑presidente do Instituto de Seguros de 
Portugal. Neste último cargo, exerceu funções 
de formação para todos os países da América 
Latina (no âmbito da ASSAL) e para os países de 
expressão lusófona (ASSEL).
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Rodrigo Brum é vogal do Conselho de 
Administração da INCM, tendo a seu cargo a 
Unidade Gráfica, a Unidade de Moeda e Produtos 
Metálicos, o Museu e o Gabinete de Controlo de 
Gestão.

É licenciado em Organização e Gestão de 
Empresas pelo Instituto Superior de Economia 
e foi, desde 1987, administrador de diversas 
empresas públicas e privadas, em funções 
executivas e não executivas, com responsabilidade 
por áreas financeiras e de gestão estratégica e 
global.

Ao longo do seu percurso profissional, 
desenvolveu atividade como consultor, 
nomeadamente para o Programa para o 
Desenvolvimento das Nações Unidas, e foi 
também assistente convidado do Instituto Superior 
de Economia e Gestão.

Exerceu funções de serviço público como chefe 
do gabinete para a Economia e Finanças do 
Governo de Macau, como secretário técnico 
para o programa operacional Algarve 21 e como 
administrador executivo da IPE , Estudos e 
Projectos Internacionais, S. A., da API Capital, 
Sociedade de Capital de Risco, S. A., e API 
Parques, Gestão de Parques Empresariais, S. A., e 
diretor‑geral e presidente do Conselho de Gerência 
da SPIC, Sociedade do Parque Industrial da 
Concórdia, Lda.

Maria Luisa Pacheco é vogal do Conselho de 
Administração da INCM, assumindo a seu cargo 
a Unidade de Gestão e Apoio Jurídico, a Unidade 
de Segurança e Apoio Geral e o Gabinete de 
Auditoria Interna e Controlo do Risco.

Licenciada em Direito, vertente Jurídico‑
Económicas na UI, pós‑graduada em Direito Fiscal 
na Universidade de Lisboa, mestre em Estudos 
Europeus/Direito Comparado na Faculdade de 
Jurisprudência da Universidade de Urbino, Itália, 
e doutoranda em Direito na Universidade Nova de 
Lisboa.

Pertence ao quadro da Direção‑Geral dos 
Impostos (atualmente AT) desde 1984, onde foi 
coordenadora na Direção de Serviços do IVA 
e assessora da subdiretora‑geral do IVA e do 
subdirector‑geral de Gestão dos Impostos.

Foi assessora do Ministro da Segurança Social 
e do Trabalho no XV Governo Constitucional 
e do Ministro das Finanças no XVI Governo 
Constitucional.

Entre 2005 e 2007 foi chefe de divisão na 
Direção‑Geral dos Assuntos Europeus e Relações 
Internacionais do Ministério das Finanças e da 
Administração Pública.

Membro do Grupo de Trabalho «Fusão dos 
Serviços Sociais da Administração Pública», foi 
nomeada, em 2007, vice‑presidente dos Serviços 
Sociais da Administração Pública.

Exerceu, ainda, as funções de chefe de gabinete 
da Secretária de Estado da Igualdade no XVIII 
Governo Constitucional e da Secretária de Estado 
do Tesouro e das Finanças no XIX Governo 
Constitucional.

Formadora do Tribunal de Contas e da Comissão 
Europeia, foi chefe de missão de diversas acções 
de formação na Roménia, Bulgária, Eslováquia, 
Turquia e Albânia sobre «Fraude – IVA», em 
projetos sob coordenação da Comissão Europeia 
(OLAF, DGE e TAIEX).

Realizou diversos  cursos de formação, 
nomeadamente o Curso Avançado de Gestão 
Pública (CAGEP) e o Curso de Alta Direção para 
Chefias, ambos no INA, e o Curso de Segurança 
de Matérias Classificadas, na Autoridade Nacional 
de Segurança.



Selo produzido pela INCM conquista 
1.º prémio na categoria de Offset

A 14ª Conferência 
de Impressores Governamentais 
de Selos Postais (GPSPA) elegeu 
o selo 200 Anos da Guerra
Peninsular (1810‑2010) 
Batalha de Grijó como 
o melhor selo postal impresso 
em offset, premiando dessa 
forma a qualidade técnica e a 
beleza artística daquele selo, 
produzido pela INCM para os CTT.

Esta Conferência, que reuniu, em Lisboa, de 24 a 27 
de setembro, delegações de vários países membros 
da GPSPA, além de representantes dos CTT, dos 
Correios do Brasil, da Federação Portuguesa de 
Filatelia e de várias empresas fornecedoras, elegeu 
ainda os melhores selos postais produzidos nas 
categorias de gravura, talhe doce, combinação de 
técnicas, inovação e item filatélico múltiplo.

A Bélgica arrecadou o primeiro prémio na 
categoria de combinação de técnicas com um 
selo respeitante à Grand‑Place de Bruxelas e 
a Dinamarca conquistou o primeiro lugar nas 
categorias de inovação e de item filatélico múltiplo, 
galardões atribuídos respetivamente aos selos 
intitulados Winter Tales e Carsten Niebuhr`s 
Arabian Expedition 200 Years.

O prémio para o melhor selo produzido na 
categoria de gravura foi entregue à Polónia pelo 
selo intitulado The Battle of Grunwald, e na 
categoria de melhor selo fabricado em talhe doce o 
primeiro lugar foi atribuído a Espanha, graças a um 
selo alusivo à Catedral de Tarazona, tendo o prémio 
de regularidade sido atribuído à China pela sua 
prestação nas várias categorias.

A eleição dos melhores selos nas respetivas 
categorias e a correspondente atribuição de 
galardões serviram para realçar aquilo que de 
melhor foi produzido no mundo filatélico nos 
últimos dois anos, destacando‑se acima de tudo 
a grande qualidade técnica dos selos sujeitos a 
apreciação, bem como a qualidade dos artistas que 
os conceberam.

a colocação do carimbo comemorativo 
de primeiro dia marcou o início da conferência
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14ª Conferência GPSPA

Partilhar experiências e apontar novas 
oportunidades
Além do Stamp Award Program, que elegeu 
os melhores selos e se destacou como um dos 
pontos altos do evento, a 14ª Conferência GPSPA, 
organizada em Portugal pela INCM, serviu 
sobretudo para partilhar experiências, apresentar os 
projetos mais significativos dos últimos dois anos e 
apontar novas oportunidades e perspetivas para a 
indústria de selos postais.

O primeiro dia ficou marcado pelas intervenções 
de Raul Moreira, diretor de Filatelia dos CTT, que 
desenvolveu o tema da Realidade Aumentada 
nos Produtos Filatélicos, e de Pedro Vaz Pereira, 
presidente da Federação Portuguesa de Filatelia, 
que teceu várias considerações sobre a arte da 
gravura utilizada nos selos impressos pela técnica 
de talhe doce.

No segundo dia, Felix Berg, diretor da empresa 
Goebel GMBH, apresentou os mais recentes 
desenvolvimentos em máquinas de impressão 
de alta segurança, seguindo‑se‑lhe Marc Butaud, 
diretor de vendas da empresa UPM Raflatac, que 
falou sobre o papel utilizado na produção de selos.

Destaque ainda, nesse mesmo dia, para os 
representantes da China e da Dinamarca, que 
realizaram uma apresentação conjunta expondo os 
frutos da experiência de cooperação entre os dois 
países, para Julio Corcoba, gestor de produção 
do Departamento de Selos da Real Casa de la 
Moneda‑Fábrica Nacional de Moneda Y Timbre 
(RCM‑FNMT), que falou sobre a perfuração a laser 
de selos, e para Luís Machado, responsável pelas 
Operações da Unidade Gráfica da INCM, que 
efetuou uma exposição sobre a produção de selos e 
a empresa.

No dia 26, as intervenções mais relevantes 
estiveram a cargo de João Manuel Melo, 
responsável pela área de desenvolvimento dos 
CTT, que explicou o que são e como funcionam os 
selos eletrónicos, de Wataru Kitamura, da Imprensa 
Oficial do Japão, que teceu considerações acerca 
da contrafação de selos e das contramedidas 
tecnológicas para a evitar, e de Javier Baraja, da 
RCM‑FNMT, que falou sobre a nova máquina 
de produção de papel de selos recentemente 
instalada na sua fábrica de Burgos e sobre as suas 
capacidades.

Além destas apresentações, foram também 
efetuadas reuniões de trabalho do Steering 
Comittee da GPSPA, de que Portugal faz parte, 
sobre o funcionamento interno e o futuro da 
associação.

Por fim, o último dia encerrou com o balanço dos 
trabalhos desenvolvidos ao longo da Conferência 
e com a cerimónia de passagem de testemunho de 
Portugal à República Popular da China que, daqui 
a dois anos, será a anfitriã da próxima Conferência 
GPSPA.

Passagem de testemunho 
à república popular da china
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O Laboratório Químico
da Casa da Moeda do século xiX

Na primeira metade do século XIX, o Laboratório 
Químico da Casa da Moeda, que então se situava 
na Rua de São Paulo, em Lisboa, foi um dos 
mais importantes polos científicos do País, 
destacando‑se no domínio da química aplicada, 
fornecendo importantes dados e pareceres 
enquanto laboratório oficial de análises, bem como 
no ensino reputado daquela ciência, envolvendo 
a investigação, a transmissão do conhecimento e a 
atividade industrial numa salutar coexistência.

«pavimento nobre geographico da caza da moeda», 1834

Um decreto datado de 12 de novembro de 1801 
criava o Laboratório Químico da Casa da Moeda 
como parte integrante de um projeto que visava 
melhorar os métodos de fusão, separação e 
afinação dos metais, em particular o ouro e a 
prata, juntamente com a respetiva moedagem, 
aperfeiçoar a arte dos ensaios da moeda, de forma 
a equipará‑los ao grau de perfeição dos países onde 
os conhecimentos químicos e metalúrgicos haviam 
atingido o seu expoente máximo, e formar pessoas 
habilitadas a dirigir e a executar tais trabalhos.

Para prosseguir tais propósitos, o Príncipe Regente 
D. João ordena ao Presidente do Real Erário que 
mande o Provedor da Casa da Moeda aprontar de 
imediato um local conveniente para a instalação 
do Laboratório, bem como a compra de tudo o que 
for necessário para os ensaios e lições e mesmo 
a retirada do que fosse preciso do Museu Real, 
«para se conseguirem cabalmente tão louváveis e 
importantes fins».

É também ordenada a criação de um Curso 
Docimástico destinado tanto aos ensaiadores 
e operários da Casa da Moeda como também 
aos alunos que forem julgados hábeis e capazes 
de aproveitamento e cujo programa, delineado 
no mesmo decreto, versava sobretudo a arte 
de ensaiar moeda e a docimasia em geral 
(identificação e doseamento dos metais), «assim 
como os trabalhos em grande que são precisos e se 
costumam praticar nas melhores Casas da Moeda 
e Laboratórios Metalúrgicos...».

Uma ordem real de 1802 ordena ainda a compra de 
uma lista de livros e revistas científicas, incluindo 
textos de Lavoisier, Chaptal, Fourcroy, Priestley, 
Bertholet, os Annales de Chimies, o Journal 
de l’Ecolle Politechnique, entre outros, o que 
demonstra que os decisores e organizadores da lista 
estavam a par da ciência química do seu tempo.

Com uma notável diligência, o poder central de 
então dava assim continuidade ao que o Marquês 
de Pombal acreditara e quisera instituir como motor 
de uma política de desenvolvimento em Portugal: a 
associação entre o ensino e a investigação aplicada 
e entre a universidade e a indústria, contribuindo 
para a valorização dos recursos naturais.



Em 1804 o Laboratório Químico da Casa da 
Moeda estava instituído e o seu diretor era José 
Bonifácio de Andrada e Silva, que era, desde 
1801, o Intendente Geral das Minas e Metais do 
Reino, uma figura de reconhecidos méritos e 
conhecimentos científicos, sobretudo no âmbito 
da mineralogia e da metalurgia, tendo sido 
responsável pela descoberta, na ilha de Utö, na 
Suécia, em 1800, da petalita (minério que, mais 
tarde, haveria de levar à descoberta de um novo 
elemento químico, o lítio).

Andrada e Silva, que mais tarde haveria de 
assumir um papel decisivo na independência 
do Brasil, tinha como ajudante João António 
Monteiro, lente de Metalurgia em Coimbra, que, 
por sua vez, teria como ajudante Gregório José de 
Seixas. O Príncipe Regente manda então anexar o 
Laboratório à Universidade de Coimbra, facto que 
muito contribuiu para o prestígio e autoridade dos 
cursos ministrados na Casa da Moeda sem que, no 
entanto, fosse retirada ao Laboratório uma certa 
independência organizativa e individualidade 
científica.

Aliás, tanto a tutela administrativa como o 
apoio financeiro da Universidade de Coimbra 
esbateram‑se no espaço de poucos anos, sendo 
que as despesas com estudos encomendados ao 
Laboratório eram cobertas ou pela Casa da Moeda, 
por ordem superior, ou diretamente pelo Erário. É 
assim que das listas de pessoal da Casa da Moeda 
não consta senão o pessoal menor do Laboratório, 
sendo o vencimento dos docentes processado pela 
Universidade.

Além da cadeira de Docimástica, de que era lente 
João António Monteiro, passa a existir também 
uma cadeira de Farmácia, sendo para ela nomeado 
lente Manuel Joaquim Henriques de Paiva, autor 
do primeiro compêndio de Química em português.

Instalações e recursos notáveis para a época
A localização geográfica da Casa da Moeda 
na Rua de São Paulo, onde permaneceu de 
1720 a 1941, acabaria por se revelar um aspeto 
de grande importância com implicações na 
atividade do próprio Laboratório. Dispondo de 
instalações amplas para a época e até de um cais 
privativo, certamente de grande utilidade para o 
desembarque de metais e outras matérias‑primas, 
a Casa da Moeda era vizinha da Companhia 
do Grão Pará e Maranhão, com a qual dividia 
a entrada principal, e bastante próxima da 
Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba, 
numa zona portuária onde frequentemente 
desembarcavam tanto ouro do Brasil como os mais 
diversos produtos provenientes dos territórios 
coloniais.

Com essa envolvência, a atividade do Laboratório 
estendia‑se para além dos ensaios de metais e 
de outros trabalhos relacionados com própria 
atividade industrial da Casa da Moeda, 
procedendo ainda à análise e ao estudo de 
diversos produtos que chegavam da América e de 
África. Documentos que fazem parte do Arquivo 
Histórico da Casa da Moeda dão conta da remessa 
de várias caixas contendo sementes, materiais 
vegetais com fins medicamentosos, com destaque 
para as quinas, garrafas contendo água mineral e 
amostras de minerais e terras com o intuito de ali 
serem analisados.

No seu interior, o primeiro andar do edifício da 
Casa da Moeda (o chamado «pavimento nobre») 
albergava os gabinetes da Provedoria e da 
Intendência Geral das Minas e Metais do Reino, 
bem como a Tesouraria e demais repartições 
administrativas, constituindo o foro de decisões, 
não só respeitantes à cunhagem de moeda (sob 
a direção do Provedor) mas também de outras 
questões vitais, como as referentes às minas e 
metais do Reino (sob a alçada do Intendente).

No piso inferior situavam‑se então o Laboratório 
Químico com os seus fornos e forjas, sobre o qual 
estava construída a sala destinada às aulas, assim 
como as oficinas de cunhagem de moeda, as 
várias oficinas de preparação do metal (fundição 
e refinamento) e daquilo que se poderia designar 
controlo e qualidade (peso, análise), os depósitos 
de materiais e os domicílios dos funcionários das 
funções de confiança (que eram praticamente 
todas).

Matriz 17 boletim interno da incm destaque página 9

pormenor do local onde era ministrada a Aula Pública de Física e Química
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De acordo com um levantamento arquitetónico 
efetuado em 1836, a análise das plantas permite 
concluir que o Laboratório, situado em posição 
diametralmente oposta à das oficinas de afinação 
e de fundição, ocupava cerca de 5 por cento do 
total da área coberta do edifício e que a Aula 
Pública de Física e Química, assim designada 
na planta, teria 15 m de comprimento por 7 m de 
largura, podendo abrigar cerca de 120 pessoas. 
Esta sala destinada às atividades letivas dispunha 
de grande luminosidade, proporcionada pelas 
suas 10 janelas, e possuía 11 bancadas corridas 
com coxia central, dispostas numa reta inclinada 
em relação ao solo de forma a permitir que todos 
visualizassem as demonstrações e as experiências 
ali efetuadas.

Com professores de reconhecido mérito e 
competência, além de instalações notáveis para 
a época, em consonância com os objetivos que 
presidiram à criação do Laboratório, tudo indica 
que a frequência das aulas ali ministradas fosse 
bastante concorrida e que os lugares especiais de 
alunos matriculados fossem disputados, o que se 
pode compreender pelo facto de o Laboratório da 
Casa da Moeda ter sido, até à fundação da Escola 
Politécnica de Lisboa em 1837, a única instituição 
a funcionar fora da cidade de Coimbra onde era 
possível o ensino universitário da Química, assim 
como a experimentação no âmbito desta ciência.

Momentos altos do Laboratório
Um dos pontos áureos do ensino ministrado no 
Laboratório Químico da Casa da Moeda foi a 
cadeira de Física e de Química regida por Luiz 
da Silva Mouzinho de Albuquerque, que havia 
sucedido em 1823 a Gregório José de Seixas no 
lugar de Provedor da Casa da Moeda.

Mouzinho de Albuquerque, sócio da Academia 
Real das Ciências, foi considerado pelos seus 
contemporâneos um professor eminente, cujas lições 
eram escutadas com avidez pelos mais ilustres 
membros da sociedade, havendo até quem afirmasse 
que de 1820 a 1828 eram o único «facto notável» em 
Lisboa.

Tais lições, provavelmente por determinação de 
Mouzinho de Albuquerque, eram abertas a todos 
quantos estivessem interessados na aprendizagem 
daquelas ciências, sem necessidade de matrícula 
ou qualquer outra formalidade prévia, sendo, no 
entanto, distinguidos os alunos ouvintes dos que 
escolhessem fazer a sua matrícula, o que permitia 
ocupar uma posição privilegiada nas aulas, junto 
do professor, e dava direito a requerer a realização 
de exames para obtenção de um certificado.

No entanto, os momentos altos da atividade 
empreendida pelo Laboratório Químico da 
Casa da Moeda não se resumiram à docência 
e ao prestigiado curso de Física e Química de 
Mouzinho de Albuquerque, podendo verificar‑se 
também na pesquisa e investigação científica 
momentos de grande importância.

Foi neste Laboratório que Bernardino António 
Gomes, médico e botânico responsável pela 
primeira campanha de vacinação em Portugal, 
descobriu, em 1812, o primeiro alcalóide a ser 
isolado, a chinchonina, substância ativa presente 
na casca da quina e utilizada como antipirético, 
um trabalho que na época causou um grande 
impacte na comunidade científica internacional, 
nomeadamente em Paris, Londres e Edimburgo.
Durante os primeiros 40 anos do século XIX, o 
Laboratório Químico da Casa da Moeda foi uma 
das nossas raras instituições, quando não a única, 
capaz de fornecer dados analíticos sobre produtos 
de origem vegetal ou mineral, tendo em vista a sua 
valorização, e ainda de realizar experimentação 
(sobre caldeiras, por exemplo) indispensáveis à 
indústria ou ao Estado.

Bernardino António Gomes

Luis da Silva Mouzinho 
de Albuquerque

José Bonifácio de Andrada e Silva



O fim do Laboratório
Por volta de 1835 a Casa da Moeda é palco de 
grandes reformas e transformações, sobretudo 
motivadas por obras que visavam a instalação 
de uma máquina a vapor para cunhar moedas 
vinda de Inglaterra, facto que dá origem a grandes 
modificações na organização dos espaços 
destinados às diversas atividades, gerando 
descontentamentos e até a demissão de alguns 
dirigentes.

A 9 de fevereiro desse ano, o então Provedor, João 
Mouzinho de Albuquerque, opõe‑se à interrupção 
dos trabalhos de cunhagem para instalação da 
máquina a vapor e sugere à Rainha que se instale 
a nova máquina num outro local. A monarca 
mantém as suas ordens e a insistência do Provedor 
tem como consequência a sua demissão.

Este período da história corresponde também 
a uma fase de grande instabilidade política e 
governativa marcada pelas lutas entre liberais e 
absolutistas, facto que terá certamente perturbado 
o normal funcionamento de várias instituições 
públicas, inclusive a Casa da Moeda.

Ainda neste período, surge uma grande reforma 
do ensino e um decreto de 7 de novembro de 1935, 
assinado por Rodrigo da Fonseca, cria em Lisboa 
o Instituto das Ciências Físicas e Matemáticas e 
extingue, de uma assentada, várias academias 
de formação para a marinha e a defesa, a cadeira 
de Agricultura e Botânica do Jardim Botânico da 
Ajuda e a cadeira de Física, Química e Docimasia 
da Casa da Moeda, com a justificação de que os 
cursos abolidos não estariam a cumprir com os 
objetivos para os quais haviam sido criados e de que 
Portugal não estaria preparado para progredir na 
indústria, no comércio e demais atividades ligadas 
às técnicas devido «à excessiva atenção dada pelas 
escolas à parte especulativa das ciências».

Entretanto, e apesar do referido decreto ter sido 
revogado quase de imediato por Luiz Mouzinho 
de Albuquerque, que sucede a Rodrigo da Fonseca 
na pasta do reino, o certo é que a atividade 
do Laboratório acaba por se desvanecer e os 
instrumentos que apetrechavam o Laboratório e 
que serviam para as demonstrações ali realizadas 
acabam sendo dispersados por outras instituições 
de Lisboa.

Apesar de ter tido uma existência relativamente 
curta e de ainda não se saber tudo acerca da sua 
laboração, o Laboratório Químico da Casa da 
Moeda foi certamente um marco incontornável na 
história das ciências em Portugal, com particular 
ênfase no estudo e desenvolvimento da Química.
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O rigor, a segurança 
e a qualidade são 
elementos essenciais 
para a INCM, 
sobretudo tendo em 
conta a diversidade 
e a especificidade 
dos bens e serviços 
desenvolvidos, 
produzidos 
e colocados ao dispor 
da sociedade, algo 
que exige constantes 
procedimentos 
de análise e controlo.

Para garantir tais níveis de qualidade e exigência, 
valorizando sempre o desenvolvimento sustentável 
e a preservação do meio ambiente, a INCM 
tem ao seu dispor um conjunto de laboratórios 
devidamente acreditados ou certificados e 
equipados em conformidade com as necessidades 
específicas das diferentes unidades de negócio da 
empresa.

É nesses espaços físicos, com parâmetros ambientais 
controlados e equipados com diversos instrumentos 
de precisão, que se desenrolam os indispensáveis 
cálculos, medições e demais procedimentos 
experimentais, uma atividade executada com 
grande rigor e exatidão por profissionais altamente 
qualificados – os técnicos de laboratório.

São estes profissionais que, pondo em prática os 
seus conhecimentos, executam todas as operações 
inerentes ao processo analítico e à manipulação 
laboratorial, bem como diversos ensaios químicos, 
físicos e visuais, de acordo com os procedimentos 
adotados no Manual de Qualidade, contribuindo 
também para que a INCM continue a ser uma 
empresa certificada.
Nos laboratórios das Contrastarias, onde se realizam 

Técnicos de laboratório:
o rigor ao serviço da qualidade

o ensaio e a análise das ligas de metais preciosos que 
garantem a indispensável defesa do consumidor, os 
técnicos de laboratório, além da óbvia preocupação 
com o rigor dos resultados das suas análises, 
têm também presente a preocupação de manter 
a integridade física dos artefactos que lhes são 
confiados, quer pelo elevado valor dos metais que 
fazem parte da sua composição quer pela delicadeza e 
valor artístico de algumas peças, desenvolvendo o seu 
trabalho, tanto quanto possível, com base em técnicas 
e processos analíticos não destrutivos.

Já nos laboratórios da área gráfica e da área de moeda 
e produtos metálicos, a atividade desenvolvida pelos 
seus técnicos prende‑se maioritariamente com tarefas 
de controlo e monitorização da qualidade, desde as 
matérias‑primas aos produtos finais, de forma a prevenir 
a contrafação e garantir a autenticidade, a qualidade e a 
segurança de tudo quanto ali é produzido.

De qualquer forma, para conhecer um pouco 
melhor o trabalho desenvolvido por estes colegas, o 
Matriz foi conversar com a Ana Pires, que trabalha 
no laboratório da Contrastaria de Lisboa, com a 
Ana Santos, que trabalha no laboratório onde se 
faz o controlo de qualidade da moeda e produtos 
metálicos, e com o Tiago Ferreira, que trabalha no 
laboratório gráfico da Imprensa Nacional.
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Matriz (M) Como é que se tornaram técnicos de 
laboratório da INCM?

Ana Pires (AP) Eu entrei para a INCM há 12 anos. Na 
altura estava a trabalhar como técnica de laboratório 
numa fábrica de plásticos em Palmela e, como não 
estava satisfeita com as condições de trabalho que 
tinha, respondi a um anúncio que vi num jornal a 
pedir técnicos de laboratório para a Contrastaria. 
Entretanto vim prestar provas, fiz uma entrevista e 
fui escolhida. 
A minha formação era enquanto técnica de 
laboratório da área alimentar, uma área que nada 
tinha a ver com o trabalho de desempenhei na 
fábrica de plásticos nem com o trabalho que vim 
desempenhar na Contrastaria, por isso, quando 
entrei, acabei por receber alguma formação mais 
adequada, tanto ao nível de equipamentos como de 
métodos de trabalho, pois o trabalho realizado no 
laboratório da Contrastaria é muito específico. Fiquei 
muito contente porque, ao entrar para a INCM, 
melhorei bastante as minhas condições de trabalho.

Tiago Ferreira (TF) Eu estou na INCM há cerca de 
quatro anos. Fiz um curso profissional de técnico 
de laboratório e, no decorrer desse curso, vim 
fazer um estágio de três meses no laboratório da 
gráfica da INCM. Após o estágio, quiseram assinar 
contrato comigo, um contrato que tem vindo a ser 
sucessivamente renovado até hoje.

Ana Santos (AS) Eu entrei para a INCM há 15 anos. 
Quando entrei fui para o Arquivo, onde estive cerca 
de quatro meses a fazer intodução de dados para o 
Diário da República, e, mais tarde, passei pela área 
gráfica, onde estive na escolha de valores durante 
nove meses.Entretanto, com a implementação 
do euro, foi criado um laboratório de controlo de 
qualidade de raiz, pois o controlo de qualidade 
da moeda no tempo do escudo era muito menos 
exigente, e nessa altura perguntaram‑me se eu 
estava interessada em ir trabalhar para lá. Eu 
sempre gostei muito de trabalhar na INCM mas 
o trabalho que fazia na gráfica não me realizava e, 
embora não tivesse formação na área, aceitei de 
imediato. Acompanhei a introdução de todos os 
equipamentos e procedimentos desde o início do 
laboratório e foi assim, com a implementação do 
euro, que recebi a minha formação.

M O que é que é necessário para ser um bom 
técnico de laboratório?

AP Sobretudo é preciso gostar muito daquilo que 
se faz e ser paciente. Além dos conhecimentos 
técnicos que são necessários, é preciso ter 
muito gosto no nosso trabalho. Só assim é que 
uma pessoa consegue ter a atenção e o cuidado 
necessário para repetir vezes sem conta os 
mesmos testes e os mesmos ensaios, só com muita 
paciência. Há pessoas que não dão para isso.

TF Sim, é importante gostar e ter paciência. No 
início, achava fascinante trabalhar com alguns 
materiais, tintas e papéis de segurança, tintas que 
mudavam de cor com a luz ou com a temperatura, 
era tudo novidade. No entanto, passado algum 
tempo, o trabalho perde essa novidade e torna‑se 
um pouco repetitivo. É preciso ter consciência da 
importância do trabalho e ser paciente.

AS Concordo que é necessário gostar e ter 
paciência mas, embora seja necessário executar 
sempre as mesmas tarefas e procedimentos, eu 
não acho que seja assim tão repetitivo. É muito 
importante ter um grande sentido crítico. Quando 
obtemos um resultado fora do normal ou fora dos 
parâmetros, temos que tentar perceber porque 
é que obtivemos esse resultado, é necessário 
verificar se o equipamento está bem calibrado, se 
existe algum fator ambiental alterado ou se nos 
enganámos antes de concluir que o resultado é 
mesmo verdadeiro. Por vezes é necessário repetir o 
teste ou a análise para compreender o que se passa.

«Além dos conhecimentos 
técnicos que são necessários, 
é preciso ter muito gosto 
no nosso trabalho.»

ana pires
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M Quais são as maiores dificuldades com que se 
deparam ao longo do vosso trabalho?

AP No caso do laboratório da Contrastaria, uma 
das maiores dificuldades é o tempo. Os lotes 
têm que ser entregues aos clientes em cinco dias 
úteis, em dois dias ou até em 24 horas se for com 
urgência, e todos os dias são entregues milhares 
de peças para analisar e marcar. Por vezes torna‑
se complicado executar o trabalho com a rapidez 
exigida pelos clientes. O trabalho tem que ser 
feito com rigor e com muito cuidado para não 
estragar nenhuma peça. Por vezes, em peças mais 
complexas, são necessários vários ensaios ou 
análises para assegurar com rigor a composição 
das ligas metálicas que compõem as várias partes 
ou componentes de uma só peça. Temos que 
assegurar o toque da liga sem danificar as peças, 
que podem ser muito frágeis ou delicadas, e a 
pressa, por vezes, pode ser inimiga da perfeição.

TF O prazo para executar o trabalho às vezes pode 
ser complicado. No nosso caso, as dificuldades 
podem surgir porque na impressão estão à espera 
dos resultados para começar a trabalhar. O trabalho 
de outros colegas está dependente do nosso e 
temos que ter isso em mente.

AS O que para mim é mais difícil é quando estamos 
a fazer controlo de qualidade de um produto 
feito na INCM e verificamos que não está em 
condições, sendo esse produto o resultado do 
trabalho de outros colegas, torna‑se difícil ou é 
desagradável dizer que o trabalho não está em 
condições. Quando é a matéria‑prima é diferente, 
por ser comprada ao exterior, não custa tanto, 
embora muitas vezes a rejeição de matéria‑prima 
vá influenciar o cumprimento dos prazos.

M Qual foi o trabalho de que gostaram mais ou que 
gostaram menos de fazer até hoje?

AP Eu, por exemplo, não gosto muito de efetuar 
a limpeza dos materiais e utensílios, um trabalho 
que anteriormente era feito por um auxiliar. Não 
é por achar pouco digno pois, para mim, todos os 
trabalhos merecem respeito, eu só acho que, com 
prazos tão apertados e com um volume de trabalho 
tão grande, não devíamos estar a interromper ou a 
atrasar o nosso trabalho com essa tarefa. Se o nosso 
trabalho não pode ser feito por qualquer pessoa, 
então não devia ser interrompido para desempenhar 
tarefas que não exigem tanta qualificação nem 
tantos cuidados e que podiam muito bem ser 
executadas por um auxiliar. De resto gosto de tudo.

TF Eu não recordo nenhum trabalho que tenha 
gostado mais ou menos de fazer. Como já disse, no 
início achava imensa piada aos papéis e às tintas 
de segurança, tintas que só se viam quando eram 
expostas a luzes ultravioleta e infravermelhas ou 
que mudavam de cor com a temperatura. São tintas 
que, além de serem muito caras, não são vulgares 
nem são vendidas a qualquer pessoa. Felizmente, 
até hoje, nunca dei cabo de nenhuma lata de tinta.

AS As pessoas que trabalham no laboratório da 
moeda fazem de tudo, executam todos os testes 
e ensaios que ali se podem realizar. No entanto, 
aquilo que menos gosto de fazer são os ensaios 
de dureza e, embora também os faça sempre 
que seja necessário, fico agradecida se houver 
uma colega que não se importe de os fazer por 
mim. A colaboração entre colegas é essencial 
para o desempenho e para que haja um bom 
ambiente de trabalho. Aquilo que mais gostei de 
fazer foi acompanhar todo o processo do euro e a 
implementação do laboratório da moeda porque 
era tudo novidade.

tiago ferreira

«O trabalho de outros colegas 
está dependente do nosso 
e temos que ter isso em mente.»
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M Sentem que o vosso trabalho é reconhecido?

AP Os clientes reconhecem o valor e a qualidade 
do nosso trabalho, também é por isso que nos 
procuram, apesar de por vezes alguns reclamarem 
dos prazos. Sabem que, de um modo geral, o 
que ali fazemos é bem feito. Aquilo que pagam, 
em virtude de a tabela de emolumentos não ser 
atualizada há tantos anos, não paga os materiais 
que utilizamos, a manutenção dos equipamentos 
ou a mão‑de‑obra qualificada das Contrastarias. 
Quanto aos colegas, talvez por desconhecimento 
daquilo que ali fazemos, não reconhecem tanto, 
embora isso esteja a melhorar graças às visitas que 
se organizam desde há alguns anos e que permitem 
que os colegas conheçam os vários departamentos 
e secções da empresa. Essas visitas têm contribuído 
para dar a conhecer e valorizar o nosso trabalho.

TF No laboratório da gráfica também estamos um 
bocado isolados e os restantes colegas sabem que 
trabalhamos lá mas, de um modo geral, não fazem 
ideia do que ali fazemos, apenas os colegas de 
secções que lidam mais diretamente connosco têm 
alguma ideia. Estes colegas valorizam e entendem a 
necessidade do nosso trabalho, assim como alguns 
clientes externos que encomendam estudos e 
análises ao laboratório, confiam no nosso trabalho.

AS Hoje em dia, já há um maior conhecimento 
daquilo que fazemos e isso contribui muito para 
valorizar o nosso trabalho. Lembro‑me que, quando 
foi criado o laboratório da moeda, muitos colegas 
não entendiam para que é que era necessário o 
controlo de qualidade, nós só «atrapalhávamos» 
o trabalho das outras secções que não podiam 
prosseguir sem o nosso parecer. Muitos 
perguntavam para que é que era necessário criar 
um laboratório de controlo de qualidade se sempre 
se tinha feito moeda sem ser necessário nada 
disso. Com o tempo, foram tendo contacto com o 
trabalho que realizamos e foram percebendo a sua 
importância, até como forma de prevenir algumas 
falhas, para ajudar a ultrapassar dificuldades 
que podem surgir durante a produção ou para o 
desenvolvimento de novos produtos.

M Que expectativas têm quanto ao vosso futuro 
profissional?

AP As expectativas que eu tenho não são nada 
de especial, apenas espero poder continuar a 
desempenhar o meu trabalho tão bem ou, se 
possível, ainda melhor, pois gosto muito daquilo 
que faço. Gostaria também de atualizar os 
conhecimentos técnicos, de fazer mais visitas à 
indústria de ourivesaria e de melhorar o rigor 
técnico na procura da excelência.

TF Eu espero aprender cada vez mais. Por exemplo, 
adorava ter oportunidade para conhecer melhor o 
trabalho realizado no laboratório da Contrastaria, 
não me importava de trabalhar lá durante uns 
tempos. O trabalho que fazemos na gráfica passa 
sobretudo pelas análises e testes físicos ao papel e 
às tintas, enquanto nas Contrastarias, tanto quanto 
julgo saber, fazem‑se ensaios e análises tanto físicas 
como químicas. Gostava de passar pelos restantes 
laboratórios para adquirir novos conhecimentos.

AS As minhas expectativas vão no sentido de 
continuar a fazer o meu trabalho o melhor que 
posso e sei, se conseguirmos ter novos produtos 
ou novas moedas estrangeiras, melhor ainda. 
Agora que o fluxo de trabalho diminuiu e que 
os laboratórios pertencem à mesma direção, é 
bom podermos tomar contacto com o trabalho 
que é desenvolvido nos outros laboratórios, 
não só porque isso nos permite adquirir novos 
conhecimentos, mas também porque nos torna 
mais capazes para desempenhar outras funções 
dentro da nossa categoria profissional.

Ana Santos

«É muito importante ter 
um grande sentido crítico.»
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A arquitetura 
da Casa da Moeda 
no Lisboa Open House

No dia 6 de outubro, o edifício da Casa da Moeda 
abriu as suas portas e recebeu cerca de 200 
visitantes do Lisboa Open House, um evento 
internacional que se realizou pela primeira vez 
em Lisboa e que revelou ao público em geral os 
edifícios mais emblemáticos da cidade sob o ponto 
de vista cultural e arquitetónico.

Aqueles visitantes, devidamente acompanhados 
por funcionários da INCM que garantiram 
a segurança e foram fornecendo algumas 
explicações, tiveram assim oportunidade de 
percorrer e ficar a conhecer a arquitetura da Casa 
da Moeda, incluindo alguns espaços de acesso 
reservado.

O conjunto arquitetónico da Casa da Moeda, 
desenhado pelo arquiteto Jorge Segurado nos 
anos 30 do século XX, é, tanto pela sua dimensão 
como pela sua complexidade, um dos maiores 
exemplos da Arquitetura Modernista em Portugal, 
uma corrente caracterizada pela rejeição dos estilos 
históricos ou clássicos e que procurava privilegiar a 
simplicidade e a funcionalidade dos espaços.

De acordo com os arquitetos modernistas, os 
edifícios deveriam ser económicos, limpos e úteis, 
dispensando o ornamento, que era considerado 
algo dispensável ou superficial, seguindo duas 
grandes máximas: «menos é mais» e «a forma segue 
a função», uma filosofia que assenta na perfeição 
em edifícios com uma forte componente industrial, 
como é o caso da Casa da Moeda.

Por tudo isso, a Casa da Moeda foi um dos 
edifícios selecionados para visitar no âmbito 
do Open House, um evento internacional, sem 
fins lucrativos, que se realiza anualmente com o 
objetivo de mostrar arquitetura de excelência e 
estimular o interesse pelo património edificado em 
várias cidades do mundo.

Este ano o evento teve lugar em Lisboa, organizado 
pela Trienal de Arquitectura de Lisboa, com 
consultadoria curatorial de Herbert Wright, crítico 
de arquitetura sedeado em Londres, e do arquiteto 
Fernando Sanchez Salvador, fazendo da capital 
portuguesa a décima terceira cidade a integrar a 
rede Open House, juntando‑se assim um conjunto 
de centros urbanos marcados pela excelência da 
sua arquitetura, tais como Londres, Milão, Roma, 
Barcelona ou Nova Iorque, entre outros.
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Tapeçaria de Fernando Lemos viaja 
da Loja Camões para a Casa da Moeda

Não se trata de um tapete voador, mas o que é certo 
é que voou literalmente sobre o Atlântico, mais 
concretamente da Loja Camões, no Rio de Janeiro, 
para o edifício da Casa da Moeda, em Lisboa, onde 
está em exposição. Trata‑se de uma tapeçaria de 
Portalegre assinada por Fernando Lemos, nome 
aclamado no panorama artístico luso‑brasileiro, 
com um trajeto desenvolvido, segundo palavras 
suas, «na prática poética do universo surrealista, 
na escrita automática, desenho gráfico, desenho 
industrial, pintura e fotografia».

A tapeçaria, intitulada Rio, mede 4,61 m x 4,49 
m e foi executada em 1963 na Manufactura de 
Tapeçarias de Portalegre tendo por base o cartão 
original produzido por Fernando Lemos, ampliado 
e transposto para desenho técnico graças à perícia 
das desenhadoras de Portalegre e, posteriormente, 
executado com grande detalhe e rigor pela mestria 
das tecedeiras em teia de algodão e a trama 
decorativa de lã virgem.

Esta obra, originalmente encomendada pela TAP, 
foi adquirida pela INCM, em 1973, pelo valor de 
300 mil escudos (cerca de 1500 euros), depois da 
abertura em 1972 da Loja Camões, um espaço que 
anteriormente era ocupado pela transportadora 
aérea no Rio de Janeiro. Atualmente, o custo 
de produção de uma obra semelhante pela 
Manufactura de Tapeçarias de Portalegre ronda 
os 95 mil euros, isto sem ter em conta o seu valor 
artístico e patrimonial bem como a cotação das 
obras de Fernando Lemos.

Nascido em Lisboa a 3 de maio de 1926, aquele 
artista plástico estudou pintura na Escola de 
Artes Decorativas António Arroio e na Sociedade 
Nacional de Belas‑Artes, fixando‑se em São Paulo, 
em 1953, onde permanece até hoje, naturalizado 
brasileiro. Além da pintura e da fotografia, áreas 
onde se notabilizou enquanto abstracionista e 
surrealista, Fernando Lemos dedicou‑se também 
à escrita e ao desenho gráfico, publicitário e 
industrial, tendo vencido o Prémio de Desenho 
na IV Bienal de São Paulo, em 1957, e o Prémio 
Nacional de Fotografia, atribuído pelo Centro 
Português de Fotografia em 2001.

Quanto à Manufactura de Tapeçarias de Portalegre, 
esta surge em 1946 por intermédio de Guy Fino 
e Manuel Celestino Peixeiro, que resolveram 
fazer reviver a tradição dos tapetes de ponto de 
nó depois de desafiados por Manuel do Carmo 
Peixeiro, pai de Manuel Celestino, a fazer tapeçaria 
mural decorativa com um ponto inventado por ele, 
anos antes, enquanto estudante têxtil em Roubaix. 
A primeira tapeçaria surge em 1948 sob cartão de 
João Tavares e pintores como Júlio Pomar, Maria 
Keil, Guilherme Camarinha, Renato Torres e Lima 
de Freitas contam‑se entre os primeiros a colaborar 
com a Manufactura de Tapeçarias de Portalegre.

A tapeçaria mural decorativa de Portalegre é uma 
obra de arte original, única pelas suas qualidades 
intrínsecas e pela técnica usada para traduzir o cartão 
do pintor, totalmente manual, realizada em teares 
verticais, utilizando como ponto de partida uma obra 
original da autoria de pintores consagrados.
O original é ampliado para a dimensão final sobre 
um papel quadriculado próprio, no qual cada 
quadrícula representa um ponto (desenho de 
tecelagem), fazendo a equivalência entre o original e 
uma paleta de lãs composta por mais de 7000 cores, 
com uma densidade de 2500 pontos/dm².

 As tapeçarias de Portalegre são editadas em 
séries limitadas de um, quatro ou oito exemplares, 
numerados e autenticados pelo artista através 
da sua assinatura no bolduc (certificado de 
autenticidade), que inclui também o título, o 
número e as dimensões da peça.

fernando lemos



página 18 Matriz 17 boletim interno da incm recursos humanos 

Plano de Formação 2012‑2013

O Plano de Formação 2012‑2013 foi aprovado e já 
se encontra disponível na Intranet. 

O Plano de Formação abrange o conjunto das 
ações previstas para o último semestre de 2012 e 
todas as que se perspetivaram para ter lugar em 
2013. 

Brevemente será divulgada a calendarização das 
ações de formação interna.

PROTOCOLO ENTRE A INCM E A LEYA

Programa de Estágios Profissionais 
da INCM

O programa de estágios profissionais interno entrou 
em vigor no final de abril e teve grande aceitação 
nas várias as áreas da empresa. 

Ao abrigo deste programa, já iniciaram os seus 
estágios com a duração de nove meses, Nuno 
Oliveira Alecrim – Licenciado em Design da 
Comunicação, que se encontra a estagiar na 
Direção de Marketing Estratégico /Setor de 
Comunicação e Imagem e Andreia Correia 
Alegre – Licenciada em Química Tecnológica, 
que se encontra a estagiar na Unidade de 
Contrastarias — Operações /Laboratório da 
Contrastaria de Lisboa (LAL).

Para 2013 prevê‑se a elaboração de um plano 
anual de estágios profissionais com base nas 
necessidades de cada área e de acordo com 
limite máximo de dez estágios, estabelecido 
no programa.

ESTABELECIMENTO DE CONVENÇÃO 
COM OS HOSPITAIS TROFA Saúde

Com o objetivo de apoiar os colaboradores 
na aquisição dos livros escolares para os seus 
descendentes, a INCM celebrou um protocolo 
com a editora Leya, através do qual se criou a 
possibilidade de adquirir, por via eletrónica, os 
livros escolares pretendidos, com desconto sobre o 
preço e entrega no local indicado pelo colaborador.

Em setembro entrou em vigor a convenção 
celebrada entre a INCM e todos os hospitais da 
Trofa Saúde, unidades de referência na prestação 
de cuidados de saúde.

A convenção com a TROFA Saúde abrange 
consultas de especialidade, a possibilidade de 
se efetuarem todo o tipo de meios auxiliares 
de diagnóstico e a realização de intervenções 
cirúrgicas com ou sem internamento, a par 
de disponibilizar um serviço de atendimento 
permanente de urgência, durante as 24 horas.

Importa referir, que esta convenção passou a 
constituir‑se, na zona norte, como aquela que 
permite o acesso a cuidados de saúde de âmbito 
alargado a preços controlados, daí decorrendo uma 
efetiva redução de encargos quer para a INCM, 
quer para os beneficiários. 
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prole

Estão de parabéns as/os nossas/os colegas pelo 
nascimento de seis lindas crianças:

Ana Catarina Anjos Sanches
(QEL)

Susana Cristina Cruz Costa
(UGF/PDE)

Vitor Manuel Barbosa Araujo
(UCO/RSP)

Sandra Filipa Figueiredo Bentes
(DSI/DGA)

Ernesto Lavrador Soares
(UGF/ACG1)

Manuel Delgado Dias Garcia
(DSI/DGA)

admissões

admitida em 13 de agosto de 2012 para 
exercer funções na UCO como Técnico 
Superior Especialista D.

Liliana da Conceição 
Costa  Carpelho (UCO)

ACTIVIDADES OTL/VERÃO 2012

Desde 1984 que, de forma regular, as atividades 
de verão destinadas aos filhos dos colaboradores 
fazem parte do quotidiano da empresa.

Ao longo destes anos, gerações de crianças e 
jovens têm experienciado grandes momentos de 
diversão, convívio e aprendizagem. O ano 2012 
não foi exceção.
Das propostas realizadas, como habitualmente 
entre os meses de julho e agosto, para além do 
programa OTL/Empresa e dos campos de férias 
fechados onde estiveram presentes 27 jovens, 
destaca‑se o programa OTL/Praia, que este ano 
superou as expectativas quanto ao número de 
participantes.

Ao longo de 9 semanas, um total de 119 meninas 
e meninos, puderam realizar atividades tão 
diferentes como jogos de cordas, jogos aquáticos, 
jogos de equipa, visitas a museus e até às próprias 
instalações da INCM.

Proceda 
à atualização 
dos seus 
dados pessoais

Encontra‑se disponível 
na INTRANET 
o formulário 
(RGQ 146_1) 
necessário para 
proceder à atualização 
dos dados pessoais.

Relembramos que há 
dados pessoais que, 
pela sua importância, 
deverão estar sempre 
atualizados: morada, 
nome e contacto 
telefónico da pessoa a 
contactar em situação 
de emergência e dados 
fiscais.

Essa visita foi, sem dúvida, um dos pontos altos 
do programa, pois foi possível dar a conhecer a 
Amoedação, uma das áreas que mais curiosidade 
suscita.

Assim, em estrita colaboração a com Unidade 
Moeda e Produtos Metálicos e com os Serviços  de 
Segurança e Apoio Geral foi possível a realização 
de 6 visitas guiadas àquela área.

O balanço final é positivo, pelo que estamos todos 
de parabéns.
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Ténis de Mesa

A modalidade de Ténis de Mesa tem pergaminhos 
que remontam aos primeiros grupos desportivos 
que existiram na Casa da Moeda (CM) e na 
Imprensa Nacional (IN). O primeiro Grupo 
Desportivo da Casa da Moeda, situado na altura 
na Rua de São Paulo, fomentava bastante a 
modalidade, conforme nos é dado conta através 
dos «livros de atas» e de algumas fotos que 
chegaram até aos nossos dias, e, se pensarmos que 
esse grupo foi fundado em 1935, já lá vão 67 anos 
de prática contínua.

Pedimos a um dos elementos, que ainda participa 
nos Campeonatos da Inatel, uma breve resenha 
da sua já longa experiência. Trata‑se do nosso 
ex‑colega Adelino Cardoso Marques, atualmente 
aposentado mas com uma atividade que se reparte 
pela componente desportiva e pela recém criada 
Associação de Reformados da INCM:
«Em 1974, quando entrei para a INCM, havia dois 
grupos desportivos, o grupo desportivo da IN e o 
grupo desportivo da CM. Como fui trabalhar para 
o edifício da Manuel Melo, houve alguém que me 
pediu para ir jogar para o grupo da IN. Conheci 
nessa altura o saudoso Bailão Lopes. Entre os 
colegas que jogavam Ténis de Mesa recordo‑me 
do  José Vaz.

Depois da fusão dos dois grupos, passei a jogar no 
edifício da Casa da Moeda, onde se formou uma 
equipa que iria participar nas provas organizadas 
pela Inatel.

Foi uma equipa de Ténis de Mesa onde 
prevaleceu ao longo dos anos uma grande 
amizade, cumplicidade e camaradagem, e que 
se manteve até aos dias de hoje, apesar de essa 
equipa ter parado de jogar há já muitos anos. 
Dessa equipa faziam parte, para além de mim, 
o António Delgado, o José Vermelho, o Rogério 
Corrêa, o Joaquim Duarte e o António Mourinha. 
Percorremos grande parte do país participando 
em torneios ao fim de semana. Trouxemos muitos 
troféus.

 Desta equipa só eu e o Rogério tínhamos alguma 
experiência. O Rogério jogou nos juniores do 
Sporting e eu tinha jogado em populares e 
federado numa colectividade, tendo inclusive sido 
convocado para treinos da selecção de esperanças 
em 1969. Os restantes não tinham qualquer 
experiência em termos de competição. Mas a 
grande amizade que se ia cimentando ao longo 
do tempo entre nós fez com que a nossa equipa 
fosse reconhecida e respeitada por todas as outras. 
Nos anos de 1991 e 1992 o nosso grupo desportivo 
foi convidado a organizar um torneio de Ténis 
de Mesa, que decorrereu com uma organização 
admirável. Ainda guardo o troféu de melhor atleta 
do GDCTINCM do torneio realizado em 16  de 
fevereiro de 1991.

 Para além de jogadores, havia sempre alguém 
que era responsável pela parte administrativa, 
no início foi o Evélio Torres e mais tarde o José 
Vermelho, que ainda se mantém. Nos anos 90 foi 
formada uma equipa feminina, onde pontificava a 
Cristina que, já não sendo uma jovem nessa altura, 
tinha muita experiência, pois na sua juventude 
tinha jogado no Benfica. Acompanhava‑a a nossa 
colega Gabriela e uma outra jovem, a Laurinda, 
que não trabalhava na INCM. Essa equipa 
desfez‑se dois anos depois.

Depois de vários anos afastado das competições, 
voltei a competir e comigo veio o Joaquim Duarte 
e mais recentemente o Nuno Carvalho. Ainda hoje 
continuamos a participar nas provas da Inatel.
 Fica o apelo para que mais colegas venham fazer 
parte da nossa equipa e não deixem “morrer” esta 
modalidade.»

«... venham fazer parte da nossa 
equipa e não deixem morrer esta 
modalidade.»

adelino cardoso marques, À esquerda.
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a arte
de quem trabalha

Pedalar contra 
o stress

A convite de um outro 
colega, passou a fazer 
parte de um grupo 
que se dedica à prática 
de BTT, os Just4Fun, 
aliando assim aquela 
modalidade desportiva 
ao convívio com os 
restantes elementos do 
grupo, do qual fazem 
parte vários colegas da 
INCM, o que torna os 
passeios de bicicleta 
aos fins de semana 
muito mais agradáveis 
e ajuda a amenizar o 
esforço despendido.

Das provas onde já 
participou, Amorim 
Ferreira destaca a 
1ª meia‑maratona 
(50 km) que fez em 
Penedo Gordo, onde o 
sofrimento para chegar 
ao fim se sobrepôs ao 
desfrutar das belas 
paisagens alentejanas, 
a meia‑maratona de 
Idanha‑a‑Nova, pela 
beleza da paisagem 
envolvente, e as provas 
de 24 horas de Lisboa, 
pelo convívio que 
proporcionam entre 
os todos elementos do 
grupo.

Amorim Ferreira é 
nosso colega desde 
julho de 1987, sempre 
ligado aos Armazéns 
para onde entrou como 
auxiliar geral, tendo 
progredido na carreira, 
desde então, até chegar 
a chefe de secção.

Para além da atividade 
profissional que 
desenvolve na INCM, 
Amorim Ferreira tem 
um hobby que, além 
de lhe proporcionar 
momentos de saudável 
lazer, lhe permite dar 
continuidade aos laços 
de amizade que foi 
criando com alguns 
colegas de trabalho 
– o BTT.

A prática deste 
desporto surgiu em 
2007, altura em que 
teve de abandonar o 
andebol que praticava 
no Grupo Desportivo 
da INCM devido a 
alguns problemas 
físicos, tendo por isso 
procurado no BTT 
uma forma de manter a 
atividade física.

O grupo Just4Fun 
também organiza 
os seus próprios 
passeios, já foram 
da Expo a Fátima e 
de Sintra a Óbidos,  
tendo feito também 
alguns percursos para 
descobrir os fortes da 
linha de Torres que 
ainda existem. 

Entre os vários aspetos 
que tornam a prática do 
BTT uma modalidade 
aliciante, Amorim 
Ferreira destaca a 
beleza das paisagens 
e dos locais por onde 
passam, aos quais é 
impossível aceder 
com outro meio de 
transporte,  e a forma 
como permite testar 
os limites de cada um, 
servindo ao mesmo 
tempo para aliviar o 
stress do dia a dia.
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breves

A cerimónia de 
lançamento do livro 
Ministério Público: Que 
Futuro?, editado pela 
Procuradoria‑Geral 
da República (PGR) 
em colaboração com 
a INCM, teve lugar no 
Palácio Palmela (sede 
da PGR), no dia 4 de 
outubro, local onde, 
após a apresentação 
do livro por Manuela 
Eanes, decorreu uma 
conferência proferida 
por Júlio Castro Caldas.
Também no dia 4 de 

Novidades numismáticas

30 de outubro
Série Tesouros 
Numismáticos «A Peça» 
de D. João V

Dando continuidade 
à Série Tesouros 
Numismáticos, surge 
agora «A Peça» de 
D. João V, a quarta e 
penúltima moeda desta 
série, com valor facial de 
5 Euro e uma emissão 
de 2500 exemplares 
em ouro 99,9% com 
acabamento proof e de 
100 000 exemplares 
em cuproníquel com 
acabamento normal.
O desenho desta moeda 
é uma realização do 
escultor Rui Vasquez .

75 anos do Navio‑Escola 
Sagres

lançamentos editoriais

Com o valor facial de 
2,50 Euro, esta moeda 
tem uma emissão de 
100 000 exemplares 
em cuproníquel com 
acabamento normal e 
de 5000 exemplares em 
prata com acabamento 
proof.

21 de novembro
20.° Aniversário da 
Série Ibero‑Americana

No ano em que se 
celebram os 75 anos do 
navio‑escola Sagres e os 
seus 50 anos ao serviço 
da Marinha Portuguesa, 
a Imprensa Nacional‑
‑Casa da Moeda 
assinala a efeméride 
com uma moeda de 
coleção comemorativa 
da autoria da escultora 
Baiba Šime.

Em 2012 comemora‑se o 
20.° aniversário da Série 
Ibero‑Americana, uma 
iniciativa de Portugal, 
Espanha e vários países 
latino‑americanos.
A moeda criada 
por Espiga Pinto 
para assinalar o 
acontecimento fará 
parte da VIII Série e 
terá o valor facial de 
10 Euro, com a emissão 
de 10 000 exemplares 
em prata proof e de 
100 000 exemplares 
em cuproníquel com 
acabamento normal.

No dia 8 de outubro, 
no auditório do Museu 
Nacional de Arte 
Antiga, decorreu a 
sessão de lançamento 
do livro Do Terreiro 
do Paço à Praça do 
Comércio – História de 
Um Espaço Urbano, 
uma obra coordenada 
por Miguel Figueira 
de Faria e editada pela 
INCM em parceria 
com a Universidade 
Autónoma de Lisboa, 
apresentada pelo 
Professor Marcelo 
Rebelo de Sousa.

outubro, desta feita na 
Biblioteca da Imprensa 
Nacional, o olisipógrafo 
José Sarmento de 
Matos e António Mega 
Ferreira apresentaram 
a obra Lisboa. Uma 
Cidade em Tempo de 
Guerra, da autoria da 
historiadora Margarida 
de Magalhães Ramalho, 
um livro de histórias 
verídicas sobre o 
período da Segunda 
Guerra Mundial na 
cidade de Lisboa.
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INCM participa em formação em 
documentos de segurança na Malásia

A INCM integrou a equipa de formadores que, de 3 
a 14 de setembro, esteve presente na Malásia para 
ministrar um Curso Avançado em Documentação 
de Segurança, Fraude Documental, Controlo e 
Gestão de Fronteiras Eletrónicas, inserido no 
Programa Anti Crime Capacity Building (ACCBP) 
que está a ser implementado pela Organização 
Internacional para as Migrações (OIM).

Além do representante da INCM, aquela equipa 
de formadores integrou três peritos do Serviço de 
Estrangeiros e Fronteiras, tendo contado ainda 
com representantes dos Estados membros da 
Alemanha e da Holanda, assim como diversos 
peritos locais na qualidade de observadores.

A INCM tem vindo, desde há alguns anos, a 
participar em diversas ações de formação de 
âmbito internacional, assim como em outras 
atividades implementadas ao abrigo do ACCBP 
que, à semelhança desta ação de formação, visam 
apoiar os países da Associação das Nações do 
Sudeste Asiático, reforçando as capacidades das 
suas autoridades governamentais para uma gestão 
mais eficiente das suas fronteiras e dos seus fluxos 
migratórios.

Marcação a laser nas Contrastarias da INCM

As Contrastarias de 
Lisboa e do Porto já 
estão capacitadas para 
executar a marcação de 
artefactos a laser, um 
serviço que está a ser 
disponibilizado desde 
o dia 1 de agosto aos 
clientes que assim o 
solicitem.

Apresentação oficial da moeda 
do Centro Histórico de Guimarães

A moeda de coleção comemorativa do Centro 
Histórico de Guimarães, 14.ª moeda da série 
alusiva ao património mundial classificado 
pela UNESCO em Portugal, foi apresentada 
oficialmente no dia 2 de outubro, pelas 11 horas, na 
Plataforma das Artes e da Criatividade (cafetaria 
da Black Box), em Guimarães.

No seu anverso, a moeda, da autoria do escultor 
António Marinho, apresenta uma composição 
em planta dos elementos arquitetónicos mais 
significativos, procurando exprimir a ideia de 
visão espacial do local e, simultaneamente, 
destacar o Centro Histórico de Guimarães num 
contexto mundial.

No reverso integra‑se, novamente em planta, 
a praça e a «Colegiada de Nossa Senhora da 
Oliveira», assim  como um apontamento da 
emblemática Rua de Santa Maria, que é, pela sua 
importância e identidade, a expressão da vida 
quotidiana da população vimaranense.

Esta série, iniciada em 2004, tem a sua conclusão 
prevista para 2013 com a emissão de uma moeda 
alusiva a Elvas e às suas fortificações, recentemente 
classificadas como Património Mundial.

A marca realizada 
a laser, além de 
permitir a marcação de 
artefactos de espessura 
muito fina sem os furar 
ou danificar, possibilita 
a execução de imagens 
muito perfeitas e 
de grande beleza, 
podendo ser aplicada 
a um conjunto muito 
diversificado de metais 
e outros materiais.

Com preços de 
marcação a laser 
inferiores aos 
das maiorias das 
contrastarias europeias, 
embora com a mesma 
qualidade e minúcia, 
a marcação a laser, 
que só será aplicada 
mediante a expressa 
solicitação do utente, 
vem assim alargar 
a oferta de serviços 
das Contrastarias da 

INCM, nomeadamente 
a gravação de datas e 
nomes em alianças ou 
pulseiras ou qualquer 
outra gravação 
nominativa em placas 
comemorativas ou 
afins, mantendo as 
habituais garantias 
de segurança e a 
necessária proteção do 
consumidor.






